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CENSIPRODUCCIONSEST~ADESEN 
AVICULTURA DE POSTA A CATALUNYA. 2.006 

Cens en un moment concret: (milers de caps) 
Reproductores aptitut posta (mares de ponedores) 
Mascles d'aptitut posta (pares de ponedores) 

Polletes ponedores incubades a Catalunya (al any) 
Pol/etes venudes afora de Catalunya ( ") 
Polletes del día a 6 mesos, que es queden (cens 12) 
Gallines en posta a Catalunya en un moment donat 

108,8 
10,4 

11.010 
4.260 
3.580 

6.080 

Jaume Camps 

---------------------------------------------------------------------------------------------- -~ 

Producció d'ous: 
Dotzenes produïdes ( milers ) 
Ous produïts ( milers ) 

Consum d'ous a Catalunya: 
Dotzenes consumides ( milers ) 
Consum per capita (ous I any sobre 6,7 milions) 
Dotzenes venudes fora (milers) 

Indicadors de producció: 
Pinso produït i consumit per les polletes (tones ) 
Pinso per les ponedores i reproductores posta ( tones ) 

Total pinso per avicultura de posta 

133.110 
1.597.320 

121.200 
217 

11.910 

74.932 
233.822 
308.705 

Factor de conversió ( Kg I dotzena) 2,31 
Consum per gallina en posta d'un any ( Kg I au) 37,7 
Consum per polleta promitg (algunes es venen recent nascudes) 6,9 

Polletes per reproductora 112 
Nombre d'ous per ponedora 262 



CENS I PRODUCCIONS ESTIMADES 
EN AVICULTURA DE CARN, A CATALUNYA. 2.006 

Cens en un moment donat: (milers de caps) 
Reproductores raça carn ( pesada ) 
Pollastres - broiler ( per 7 rotacions ) 
Altres aus ( per 7 rotacions promitg ) 

Sacrifici i producció: (milers de caps) 
Pollets broiler incubats a Catalunya 
Pollets d'un dia venuts afora de Catalunya 
Pollastres sacrificats a Catalunya 
Gallines sacrificades a Catalunya 
Indiots, ànecs i altres aus grans 
Guatlles, picantons i altres aus petites 

Carn de pollastre ( tones ) 
Carn de gallina ( tones ) 
Carn d'indiot, ànec, i altres ( tones ) 
Carn de guatlles i picantons ( tones ) 

Total carn d'aus produïdes (tones) 

Consum anual de carn d'aus a Catalunya: 
Consum de pollastre i gallina ( tones ) 
Consum d'altres aus ( tones ) 

Total carn d'aus consumides (tones) 
Carn d'aus, el 50% del total, venudes afora de Catalunya 

Consum de pollastre per capita ( : 6, 7 milions ) ( Kg) 
Consum d'altres carns d'aus ( Kg ) 

Total consum per capita ( Kg) 

Indicadors de producció : 
Producció de pinso reproductores amb recria ( tones ) 
Producció pinso per broilers ( tones ) 
Per altres aus ( tones ) 

Total pinso produït (tones) 

1.810 
27.470 

8.570 

217.74 
30.700 

139.884 
3.280 
7.330 

52.520 

264.037 
8.540 

21.818 
34.101 

328.496 

Jaume Camps 

136.500 
25.900 

162.400 
166.096 

20,37 
3,87 

24,24 

157.400 
822.947 
220.438 

1.200.785 



Pes pollastre ( Kg I canal ) 
Pes gallina pesada " 
Pes gallina ponedora d'ou ros ( semipesada) 

( les d'ou blanc no s'aprofiten ) 

Nombre de pollastres per reproductora 

Conversió global ( Kg pinso I Kg carn en canal ) 

1,900 
3,000 
2,100 

112 

3,66 

----------------------------------------------------------------------------------------------------



CENSIPRODUCCIONSEST~ADESEN 

CUNICULTURA A CATALUNYA. ANY 2.006 

Cens en un moment concret: (milers de caps) 
Conilles reproductores 
Mascles 
Reemplaçaments ( per 4 rotacions ) 
Conills en engreix ( per 9 rotacions ) 

Producció anual i consum: (milers de caps) 
Conills sacrificats en escorxadors 
Altres sacrificats i autoconsum 

Total en milers de caps 

Conill a escorxadors Goves i adults)( tones en canal) 
Conill en altres i autoconsum ( tones canal ) 

Total tones carn conill 

Balança de carn de conill amb altres Comunitats, 
i exportació al estranger 

Total tones conill consumides_a Catalunya 

Consum per capita ( : 6, 7 milions ) ( Kg ) 

Producció i consum de pinso per conills 
Pinso total en tones 

Indicadors de producció : 
Conills per conilla i any ( caps ) 
Pes promitg de la canal ( Kg ) 

Consum per conilla i any ( Kg ) 
Consum per Kg de canal produïda ( Kg ) 

Jaume Camps 

552 
33 

151 
1.898 

13.302 
3.688 

16.990 

15.389 
4.659· 

20.048 

- 1.400 
21.448 

3,20 ..... 

167.408 ~· 

30,8 
1,2 

303 
78,3 


