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Escorxadors petits, units i (r)evolucionats 

01 Resum 
Aquest projecte neix amb la voluntat de donar una sortida als operadors que valoren el producte agroalimentari 
de màxima qualitat i proximitat, a partir de la reestructuració, evolució i, en algun cas, revolució dels escorxadors 
de baixa capacitat existents actualitzant instal·lacions, serveis i la seva gestió.  

02 Objectius 

Com a principal, fomentar la viabilitat económica de la ramaderia extensiva a partir de la interacció entre 
ramader, carnisser i restaurador a partir dels escorxadors de baixa capacitat, i alhora donar sortida, real i 
inmediata, a la ramaderia extensiva de máxima proximitat i fer viables les seves explotacions, dotar als 
carnissers i restaurants de máxima proximitat de materia prima única procedent de la ramaderia extensiva i 
donar un ús actualitzat i efectiu als escorxadors petits existents arreu de Catalunya.  

03 Conclusions  
Ens ha sorprès –positivament- la quantitat d’escorxadors de baixa capacitat existents horesd’ara a Catalunya, 
amb 48 unitats, amb diferents mides, implicacions i possibilitats. Veiem possible la creació d’una xarxa d’aquest 
tipus d’unitats productives per que es pugin ajudar uns als altres, per compartir experiències i recursos i 
posicionar-se en el mercat de forma clara i efectiva. Aquesta acció pot salvar a moltes explotacions ramaderes 
i que els carnissers i els restaurants facin arribar aquests productes a tota la ciutadania.  

 04 Líder del Grup Operatiu 
ENTITAT:  GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES GIRONINES
E-MAIL DE CONTACTE:  info@gremicarn.com 

05 Àmbit/s temàtic/s d’aplicació
☐ Sistema de producció agrària 

☐ Pràctica agrària 

☐ Equipament i maquinària agrària 

☐ Ramaderia i benestar animal 

☐ Producció vegetal i horticultura 

☐ Paisatge / Gestió del territori 

☐ Control de plagues i malalties 

☐ Fertilització i gestió dels nutrients 

☐ Gestió del sòl 

☐ Recursos genètics 

☐ Silvicultura 

☐ Gestió de l’aigua 

☐ Clima i canvi climàtic 

☐ Gestió energètica 

☐ Gestió de residus i subproductes 
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☐ Gestió de la biodiversitat i del medi natural 

☒ Qualitat alimentària / processament i nutrició 

☐ Cadena de subministrament, màrqueting i consum 

☐ Competitivitat i diversificació agrària i forestal 

☐ General 

06 Àmbit/s territorial/s d’aplicació 
PROVINCIES COMARQUES 
 BARCELONA, LLEIDA,  
TARRAGONA  I GIRONA 

 A les 43 comarques catalanes 

07 Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia, pàgina web...)

Primer de tot, en una jornada interna pels 48 establiments implicats, .. els canals propis –físics i telemàtics- 
dels gremis de carnissers d’arreu de Catalunya i de la Federació Catalana, ... i posteriorment ens agradaria 
arribar a poder fer alguna jornada amb les administracions implicades i una altra els gremis de restauració de 
tot el país.  

08 Altra informació del projecte 
DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST APROVAT 
Data d’inici (mes-any): maig 2020 Pressupost total: 14.285,71€ 
Data final (mes-any): setembre 2020 Finançament DARP: 5.700,00€ 
Estat actual: Executat Finançament UE: 4.300,00€ 

Finançament propi: 4.285,71€ 

Amb el finançament de: 
Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la 
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de 
productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució 
ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoquen els corresponents a 2019.




