
Cooperació per a la innovació: Grups Operatius                                                                 Fitxa inicial del projecte 

 

Ajut per a l’execució de projectes pilot innovadors. Convocatòria 2021 
Setembre 2022 

         

 

 

Assaig, monitoratge i escalabilitat d’un escorxador mòbil d’oví i cabrum com a suport a 
la petita pagesia i al relleu generacional al món rural 

 

 
Resum                                                                                                  

 
El projecte posa en marxa en modalitat de prova pilot l’escorxador mòbil, i el seu servei a la Catalunya 
Central, per tal de donar resposta a les necessitats dels ramaders que han vist com els escorxadors de baixa 
capacitat han anat tancant, així com les línies d’oví i cabrum que existien en escorxadors més grans de 
sacrifici majoritari porcí. Aquest nou equipament mòbil ha de millorar la qualitat de la carn i el benestar 
animal en eliminar els desplaçaments en vehicle, així com la qualitat de vida del personal de l’explotació, 
per l’optimització del servei i la recuperació d’hores que es destinen als viatges a l’escorxador. Finalment, 
fomenta el circuit curt i la venda directa de carn de proximitat i millora la sostenibilitat i economia del sector 
que vetlla pel manteniment del paisatge i dels territoris rurals en la seva essència. 
 

 
Objectius                                                                                                

 
Assaig: Assegurar el correcte funcionament de l’escorxador mòbil, des d’un punt de vista de la qualitat del 
producte final, comparat amb el model actual. 
 
Monitoratge: Observar, analitzar i intentar solucionar els canvis (organitzatius, normatius,..) que pot 
provocar la implantació dels escorxadors mòbils, tant en la modalitat “a explotació”, com “a punt comú”. 
 
Escalabilitat: Proposta d’un model escalable a altres zones rurals de Catalunya i/o Europa i de la seva 
manera de gestionar-lo. 
 

 
Descripció de les actuacions previstes en el projecte                  

 
1. Planificació i adequació de les explotacions que han de formar part del projecte, és a dir fer el 

seguiment per a què totes aquelles explotacions que compleixin els requisits bàsics hagin adequat les 
seves instal·lacions per tal de rebre l’escorxador mòbil i garantir-ne el bon ús, tal i com determinen els 
diferents departaments de la Generalitat. 

2. Inici dels sacrificis i creació de rutes, documentació associada. Recopilació de les primeres dades 
bàsiques i vetlla pel bon funcionament de l’equipament. 

3. Anàlisi de dades de qualitat de l’escorxador. Contractació del centre de recerca que ha de garantir 
que s’estudien les dades obtingudes de l’equipament i que es comparen amb els altres escenaris 
previstos (escorxador convencional i escorxador mòbil a punt comú). 

4. Càlcul de la petjada de carboni: recopilació de dades relacionades amb el consum energètic, d’aigua i 
de productes bàsics pel funcionament de l’equipament, per tal d’obtenir informació sobre la 
sostenibilitat del procés, així com la comparativa amb la situació anterior (escorxador convencional) i 
la modalitat d’escorxador mòbil a punt comú. 

5. Traçabilitat del producte des de la granja al consumidor. Un dels objectius bàsics és garantir al 
consumidor final l’elevada qualitat del producte, per tant es fa un estudi exhaustiu de traçabilitat del 
producte, de quines son les millors fórmules per fer arribar al client final la informació relativa al 
producte adquirit. 
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6. Estudi càmera de fred i sala de desfer tipus. Actualment no totes les explotacions ramaderes disposen 
de càmera de fred i sala de desfer. Es pretén amb aquesta acció facilitar que aquelles explotacions que 
ho desitgin puguin disposar d’un projecte bàsic de quines son les necessitats mínimes per construir 
aquestes instal·lacions, així com un pressupost bàsic. 

7. Divulgació del projecte, formació necessària i coneixement del projecte i dels resultats obtinguts. 
 

 
Resultats esperats i recomanacions pràctiques 

 
El resultat esperat del projecte és la demostració de la viabilitat de l’escorxador mòbil i que es converteixi 
en un model replicable a tots aquells territoris que ho necessitin incorporant una xarxa d’escorxadors 
mòbils com a suport, com un servei més per facilitar la feina dels professionals del sector primari i 
garantir-ne el relleu generacional. 
 

 

        Líder del Grup Operatiu 
 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 

       Coordinador del Grup Operatiu 
 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 

        Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d’ajut) 
 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA 
 

        Altres membres del Grup Operatiu (no perceptors d’ajut) 
 

ENTITAT: UNIVERSITAT DE GIRONA 
ENTITAT: ASSOCIACIÓ NACIONAL DE CRIADORS D'OVÍ DE RAÇA RIPOLLESA 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ RURBANS 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ PRODUCTE DEL RIPOLLÈS 
 

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 

 
Àmbit/s territorial/s d’aplicació 

PROVÍNCIA/ES COMARCA/QUES 
Barcelona 
 

Berguedà, Bages, Osona, Moianès, Vallès Oriental. 
 

 
Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...) 

 

 
Pàgina web del projecte 

 

 
Altra informació del projecte 

DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST TOTAL 

Data d’inici: Juliol 2021  
Pressupost total: 207.945,60 € 
Finançament DACC: 96.165,03 € 

Estat actual: En execució 
Finançament UE: 72.545,55 € 
Finançament propi: 39.235,02 € 

 
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 2014-2022. 
 

Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, 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 
ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut. 
 

  

 


