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L'avicultura, en especial la de les gallines de posta i les 
estirps de carn, es completament internacional avui dia. Son 
procedents d'hibridacions molt sofisticades, en un gran 
percentatge en centres dels EE. UU., i, per tant no hi han 
diferencies de producció, ni de qualitat en ous i carn, en tot 
el mon occidental. 

Hem vist com la carn de pollastre de ser plat de Festa Major i 
dia de Nadal, ha passat a ser la carn més económica, amb molts 
anys sense augment de preu, arrivant a ser més barata que moltes 
verdures i fruites ... 

Espanya, i Catalunya, han sigut consumidores de pollastre i també 
d'ous, en lloc capdavanter d'Europa, encare que avui tendeix a 
disminuir. Consums estimats de 19 Kg de pollastre "per capita" 
i de 240 ous, son més baixos dels estimats fà pocs anys amb 23 
Kg de carn de pollastre i 300 ous, que van ser els més alts 
d'Europa ... 

Catalunya es, dintre 1 'Estat, la Comunitat més especialitçada en 
avieu~ b.::.ra, comportan avui e 1 35 % del s ous prod'.li ts en tot 
l'Estat, el 40% de les reproductores de posta, i el 56% de les 
reproductores de carn, i el 53 %dels pol~astres de carn .... 

Representa tot 1 'aviram, incluint les especies diferentes a les 
gallines, un apart importantísim cap a Catalunya, per les 
exportacions a altres Comunitats. 

Precisa d'uns estudis i controls, inc óses les posibles ajudes , 
molt acurats per coneixer bé la evolució de les produccions i la 
del mercat. 

El present QUADERN té com a finalitat fer una crítica positiva 
sobre les dades resumides en el llibre del Dptmt d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca 11 Estadístiques Agràries i Pesqueres de 
Catalunya 1992 per mirar de buscar les causes e s errors, 
comentar els possibles maleDtésos de les ENCUESTAS del MAPA, i 
proposar un nou redactat en a fulla e sales d'incubació, que 
son el punt prioritari a estudiar, aixis corn fer l'oferiment de 
que les dades directes dels productors, siguin entrecreuades per 
un especialista en aus, per detectar errors o malentésos, avans 
de passar al estudi estadístic. 



Es imprescindible crear un llenguatge de termes avícoles per 
unificar la presa de dades, demanan, a més, que es complementin 
totes les dades. 

Adjunt es troba una serie de apartats, per facilitar el estudi, 
sobre la situacio actual de les dades i la possible millora. 

1) Sacrifici bestiar - aviram 1991 - 1992 : 

Comentaris sobre les dades de sacrifici d'aus dels dos 
anys, amb un " anormal " creixement en la provincia de Barcelona 
i, en canvi les altres tres son les mateixes dades. 

2) Capacitat d'ous, i anuals, de les sales d'L1cubació de 
Cata"unya: 

Hi han malentésos en lo que es la capacitat de les 
sales, per dues províncies es la capacitat en un moment donat i 
pe~ les altres dues es la anual ... 

3) Es-l:ructura de les sales d'incubació de Catalunya, i arl-eu 
l'Estat: 

La classificacio no sembla la adient al correspondre 
a les grans el 92% del total ... Convé ampliar les mides. 

4) Producció de les sales d'incubació de Catalunya, i comparació 
amb els pollets nascuts i els broilers sacrificats: 

Comparació, tipus entrecreuament, de les dades d'ous 
entrats i els pollets sortits, resaltan e_ % de naixements com 
forma de confirmació de les dades. 

Es compara tanmateix amb els pollastres sacrificats, 
i es comenta els dubtes que pot comportar la classificació de les 
gallines. 

5) Comentaris i proposta de l'enquesta sobre sales d'incubar: 

Despres d'estudiar lo que demana l'ENCUESTA del MAPA 
per sales d'incubació, amb termes antics i classificacions ja no 
emprades, es veu la necesitat de modificarla. 

6) Resultats mensuals a Sales d'Incubació: 

Es un esbós de una possible nova fulla de l'esquesta, 
que convindria proposar a tot l'Estat. 

7) i 8) Cens i produccions estimades en avicultura de carn, i en 
avicultura de posta: 

Dades de tres grans fabriques de pinso, que coneixen 
bé el mercat, molt integrat i en molt poques mans, so re spanya, 
Catalunya i la resta, per comparar millor. 

Attmt 



SACRIFICI BESTIAR 1991 - 1992 : AVIRAH. 

Comentaris i entrecreuament de les dades de les pàgines 200 i 201 
del llibre "Estadi stiques agràries i Pesqueres de Catalunya 1992" 

1991 

PROV. 

BNA 
GNF. 
LLD 
TRN 

CAT 

1992 

BNA 
GNA 
LLD 
TRN 

CAT 

MILERS DE 
SACRIF. SACRIF. 

CAPS ESCORXAD. 

40.029 
10.307 
83.287 
56.505 

190.128 

90.399 
10.307 
83.287 
56.505 

240.498 

36.176 
10.307 
82.447 
56.505 

185.435 

34.662 
10.307 
82.447 
56.505 

183.921 

Observacions: 

PES 
en Tm 

60.045 
16.489 
91.751 
99.734 

268.019 

142.707 
16.489 
91.751 
99.734 

350.681 

pes mitg 

1,50 
1,60 
1,10 
1,76 

1,58 
1,60 
1,10 
1,76 

% escorx. 

90,37 
100 

99 
100 

97,53 

38,34 
100 

99 
100 

1) NQ caps: Tres províncies repeteixen xi fres e 1 1992 
sobre les dades del 1991. La de Barcelona augmenta de 40 milions 
de caps a 90 milions. Son els 50 milions augmentats en el 
total ... 

2) S acr i fic i en escorxadors pr i vats: Avui dia son e 1 s 
únics i el 100 % dels pollastres son sacrificats en dits 
escorxadors. Barcelona manté els caps sacrif. en escorxadors del 
1991 i, en canvi augmenta en un 225 % el NQ de caps i de 
tonelades ... 

3) Pes sacrificat: Hi ha el extany augment de la prov. de 
Barcelona, i el manteniment de les dades en les altres 
províncies ... 

4) Pes promitg: Càlculs de entrecreuament. El promitg del 
mercat es en la realitat més alt del detallat, prop del 1,7 Kg 
per canal. La provincia amb algún error de presa de dades sembla 
es Girona al donar només canals de 1,1 Kg, que fà uns 30 ans 
eren populars corn pollastre "tomatera" ... 



CAPACITAT D'OUS J 

D' INCUBACIO 
I ANUALSJ DE LES SALES 

DE CATALUNYA 1992 

Comentaris i nous càlculs sobre les dades del 
"Estadístiques Agràries i Pesqueres de Catalunya 1992" 

llibre 

Al inici de les estadistiques ramaderes el llibre ja fà una 
advertencia sobre el que "No s'ha de confondre la capacitat 
(places) amb el cens (caps)', p~rò es veu queda mal entès, pels 
qui fan l'enquesta o pels enquestats, devant del resum publicat. 

Es comenta el resum de les sales per provincia i per tipus d'aus, 
les dues columnes de la dreta son les calculades, les demés son 
les publicades: 

Especie 

GALLINES: 

INDIOTS: 

ANECS: 

GUATLLES: 

Prov. 

BNA 
GNA 
LLD 
TGN 

CAT 

GNA 
LLD 
TGN 

CAT 

GNA 
TGN 

CAT 

NQ sales 

8 
4 
4 

15 

31 

1 
1 
1 

3 

1 
1 

2 

LLD/CAT 3 

COMENTARIS: 

Capacitat 
OOO.ous 

4.483 
27.702 
6.170 

161.700 

205.725 

149 
3.470 

3.619 

550 

550 

2.494 

Producció 
ooo.¡ any 

Capac. 
;sala 

51.960 
25.457 
86 . 678 

137.577 

301.672 

460 
763 

2.165 

3.388 

54,4 
113 

167,4 

47.433 

560,4 
6.925,5 
1.542,5 

10.780,0 

6.636,3 

149 
3.470 

1.206 

550 

275 

831,3 

Rota
cions 

11,6 
0,9 

14,0 
0,85 

1,4 

5,1 
0,6 

0,94 

0,2 

0,3 

19,0 

Es veu clar no s'han seguit les mateixes normes en 



cada provincia ni en cada especie d'au. 

La capacitat de les sales d'incubació sembla deuria 
ser el nombre màxim d'ous en un moment donat (places ), i en 
canvi la producc.:..ó, dit en el llibre com ''nivel~ d'ocupació" 
sobre ànecs i guatlles, sembla es té d'entendre com els ous 
incubats en la sala en el any. 

En GALLINES dues províncies han calculat com 
"capacitat", la capacitat al any, son Girona i Tarragona. No 
sembla factible que les 15 sales de Tarragona tinguin una 
capacitat promitja de 10.780.000 ous, i la de Girona de prop de 
set milions ... 

Dit aixó ja no es possible fer l'adició per coneixer 
el total de Catalunya. Sería sumar capacitat de les sales de dues 
províncies, amb la producció al any de les altres dues. I es lo 
que s'ha fet ... 

La columna calculada de rotacions vol dir el nombre de 
rotacions o incubacions fetes al any. Barcelona i Lleida donen 
entre 11 i 14 lo que voldria dir es fan 11 a 14 incubacions al 
any, que serían cada 29 dies, que es una mica més de lo normal 
ja que son 21 d'incubació en l'especie, però pot considerarse 
correcte. 

En -NDIOTS encare es mes cornplexe al no completar les 
dades Girona. Els càlculs segueixen lo mateix que en gallines. 
Lleida dòna la capacitat en un moment donat, i Tarragona al 
any ... 

En ANECS al ser només dues sales i en dues províncies, 
tindria de ser senzill, però Girona no dòna dades i Tarragona 
dòna la mateixa xifra en capacitat i en total any ... 

En GUATL:..ES al ser nomes una provincia, Lleida, les 
xifres es corresponen. La capacitat de les sales es de 831.000 
cadascuna, i prod\:..cció anual de 47 milions d'ous. (15 Milions 
cada). 

La nota complementaria d'aquesta, i a continuació, 
sobre la relació entre ous entrats a incubar i nombre de pollets 
nascuts, que també sembla ser hi han nombrosos errors de 
comprensió sobre lo que es pregunta, demostra clarament que no 
es equivocació de les persones involucrades, si no deu ser pel 
tipus d'enquesta, mal explicada, per lo que es imprescindible 
canviaria, apart de ensinistrar als responsables de pendre les 
dades per seguir tots un mateix criteri. 

Tal corn estan els resums publicats en el llibre sobre 
les sales d'incubació no es poden acceptar cap ni mica corn 
informació fiable, ni poden servir per pendre cap mesura. 



ESTRUCTURA DE LES SALES 
CATALUNYA~ I ARREU DE 

D' INCUBACIO DE 
L'ESTAT 1992 

COMENTARIS SOBRE LES DADES DEL 
LLIBRE "ESTADISTIQUES AGRARIES 
I PESQUERES DE CATALUNYA - 1992 '' 

La classificacio de les sales d'incubació, seguint la del MAPA, 
es a tres nivells de capacitat: De 100.001 a 200.000, de 200.001 
a 500.000, i les de més de 500.000. 

Son 39 les sales descrites en l'estudi de 1992 a Catalunya ( pag. 
202, 203 i 204 ) , de les que son del grup més gran 28. En 
'capacitat d'ous" representa el grup de sales de més de 500.000 
ous el 92 % del total. ! ! ! 

Es veu clar que l'estructura actual no aporta informació sobre 
categories. Per classificar degudament en petites, mitjanes i 
grans, convé ampliar la part mitja La racomanació seria en els 
tres tipus diferents: 

< de 200.000 
entre 200.000 i 1.000.000 

> de 1.000.000 

Dintre del apartat •· estructura" hi ha la seguent producció anual, 
o lo que es lo mateix , nombre d'ous entrats: 

Ous de gallina 
ous de gallina d'índies 
ous d'ànega 
ous de guatlla 

01.672.000 
3.388.000 

167.400 
47.433.000 

Dades que convé comparar amb es d'entrades d'ous ( pag. 20 ) 
en l'any 1992, que es tindrian de correspondre: 

Ous de gallina 
ous de gallina d'índies 
ous d'ànega 
ous de guatlla 

276.393.540 
789.613 
300.733 

30.164.761 

Cap correspón, donan xifres més baixes, excepte en els AFECS que 
quasi son doblats. 

Podria pensarse que la diferencia es per confondre els ous 
entrats amb els pollets sortits, però no es tal ja que en la 
mateixa pàgina, i sota les dades d'ous entrats, es senyalan els 
pollets nascuts. 

La relació de pollets nascuts per ous entrats, aixis com la 
clasificació de les reproductores de gallines, mereixen un 
comentari apart, adjunt, aixís com una proposta de modificació 
de la fulla de l'enquesta a les sales d'incubació. 



PRODUCCIO DE LES SALES D'INCUBACIO DE 
CATALUNYA_, I COHPARACIO AHB ELS POLLETS 
NASCUTS I ELS BROILERS SACRIFICATS. 92 

COMENTARIS AL LLIBRE " ESTADISTIQUES .ll"GRARIES 
I PESQUERES DE CATALUNYA - 1992 '' J. Camps 

Al ser el periode d'incubació entre uns 20 dies i uns 30 1 es pot 
considerar que els ous entrats a incubar es corresponen als 
pollets sortits en el mateix any. 

Les dades d'ous clars; de infertils 1 o els mal nascuts; es 
variable; però dintre d'unes normes esperades de promitg . 

El nombre de nascuts es té de entrecreuar amb els ous entrats; 
amb la capacitat anual de les sales; i amb els caps sacrificats 
concedin un marge; avui dia petit; per la mortalitat. 

En la classificació de les gallines; en "de multiplicació" i "de 
producció" i en "aptitut posta" J ''aptitut carn" J i e "aptitut 
mixta"; pot haber-hi confusions. 

1) COMPARACIO OUS ENTRATS I FOLLETS SORTITS: 

Les enquestes son mensuals; i en el llibre es resumeixen en dos 
semestres. A continuació es comparan les dades del any 1992 en 
ous entrats i els pollets sortits; amb una nova columna que es 
el percentatge de pollets sbre els ous: 

ESPECIE OUS ENTRATS POLLETS SORTITS % 

Aus multi}2licació 
A) Gallines apt. posta --------- ---------
B) 11 aptit. carn 5.381.097 2.291.055 42;5 

Aus 12roducció 
C) Gallines apt. posta 35.104.152 14.698.865 41;9 
D) ff aptit. carn 235.906.384 209.349.215 88;7 
E) ff apti. mixta 2.090.646 1.808.760 86;5 

F) Anecs 300.733 121.093 40;2 

G) Indiots 789.613 789.613 100,0 

H) Guatlles 30.164.761 17.354.669 57;5 

Poden sorgir mols comentaris. Les dades B) i C) son menors, en 
un 50% sobre lo normal al ser sexats els pollets al naixer. Les 
gallines d'aptitut carn son sexades per donar només femelles. La 
línea mascles; 10% menor; és triada, també sexant-los,de pollets 



mascles. El creuar aquestes gallines amb els galls surten els 
pollets per carn o broilers. 

No es detallan les veritables aus de multiplicació, com son les 
mares de les ponedores, (avies dels ous ), que es deixa eil blanc 
i les avies dels broilers, que no es descriuen, ja que els 
broilers ( que corresponen a la linea D)segons lo descrit ) en 
realitat son el "producte", lo mateix que les ous. 

La xifra baixa es la dels ANECS/ en els que no hi ha sexatge. No 
hi ha tantes pérdues en l'incubació/ encare que son més que en 
les incubacions d'ous de gallina. Es desconeix la 
causa.Possiblement hi ha un error en la presa de dades al no 
correspondre les dades semestrals. Al primer semestre el %es de 
59,9 i en el segón es de només 23/5 

També hi ha errors en les dades en INDIOTS, al ser idéntiques, 
que es biològicament impossible/ però al mirar les dades 
semestrals, 90.000 salten de un trimestre al altre. De 387.500 
ous es passa a 297.500 pollets, i de 402.113 es passa a 492.113 

Molt casuals ! ! 

La xi fra de GUATLLES nascudes sobre ous es més baixa de 1 o 
normal. Son 30 milions i escaig el nombre d'ous de guatlla 
entrats/ i en pagina anterior es cita que son 47 milions i escaig 
els ous de guatlla al any ... 

2) COMPARACIO DELS POLLETS SORTITS I ELS SACRIFICATS: 

Seguint lo últim descrit sobre les difel-encies entre ous de 
guatlla, podem entrecreuar també les dades de pollets nascuts i 
els sacrificats. 

Segons el resum de les enquestes a les sales d'incubació naixen 
209 milions i escaig de pollets-broilers. En altres pagines ( 200 
i 201 ) en la relació de caps d'aviram sacrificats dona 190 
milions el 1991 i 240 milions el 1992. Caps d'aviram es suposa 
son pollastres/ ja que si incluim altres aus, com guatlles, 
indiots i à.necs, per la diferencia de pés serian difícil de 
comparar ... 

De totes formes les dades globals de pollastre 
Catalunya coincideixen molt amb el estimat per 
l'industria de pinsos que diuen uns 250 milions de 
les altres especies d'aus, i les gallines velles. 

3) CLASSIFICACIO DE LES GALLINES: 

produí t a 
técnics de 
caps, apart 

La classificació de les gallines en "de multiplicació- posta", 
"de multiplicació - carn", "de producció -posta", "de producció 
-carn' i "de producció- mixta"/ pot portar a confusió, com es 
demostra al no contestar les dades de multiplicació en posta, i 
tampoc s'indiquen les de veritable multiplicació de carn. Es 
necesari concretar i unificar la terminolog~a. Veure la proposta 
de enquesta en altres fulles. 



COI1ENTARIS I PROPOSTA DE L'ENQUESTA SOBRE SALES D'INCUBAR 

juliol - 1994 

Uns comentaris sobre l'actual, avans de fer una provosta: 

En primer lloc crec que la paraula "enquesta" sembla quelcom 
esporàdic. No per fer-ho mensual. Si es troba un nom que sembli 
més ajuda que no pas control, millor. 

La classificació (ls pag.) sembla superflua si ja es diu en el 

revers lo que fan. 

Tipus d'incubació. Diu "de granja" i "industrial". Pot donar loc 
a confusió ja que totes solen estar en granjes, ma t poques son 
a maquila. Sembla no defineix ni ajuda. En e revers ja es veu 
l'importancia, aixís com en la capacitat. La 'incubació total 
al any, pot estimarse multiplicant la suma de la capacitat 
d'incubació i la de naixença per 14. Sols per comprobacions. 

En categor~a es classifica en "ous selectes". No sabran a que es 
:à referencia. Anys enrera es classificaba les ponedores en 
"selectes" i "ca111peres". Aquestes gallines" e pagés" o son les 
~ormals d'ou ros, o les incuban mitjançant lloques ... Sense valor 
estadístic. Desconeixen lo que avui vol dir "ous se_ectes" ... 

Mol tes Sales d'incubació serveixen per ous amb diferents destins. 

En tipus de produccio, no es necesari, per repetirse totes les 

dades en el revers. 

En el revers convindr~a posar-hi el nombre de pollets sortits al 
costat dels ous entrats, per evitar repeticions, per evitar
errors de línia i per facilitar la comparació. Veure la proposta. 

l ·"destí" pot causar un ma entès. Com aus de mu tip_icació, 
aptitut carn, entendran les mares i pares de s pollets destinats 
a engreix (brai ers), o bé entendran les avies, i avis, de es 
reproductores pesades ?. Tindria de ser lo segón, però ... 

Convin ria repasar lP.s enquestes actuals e Sa es, no els resums 
provincials, per veure si totes coincideixen. Control que pot 

ferse en una hora. 

Si estimem que l'us de les capacitats es del 90 %, i que el 
previst de fertilitat es del 70 %, per coneixer la producció de 
les diferentes categories de pollets, sense validessa 
estadística, però si com comprobació, convindria fer els següents 
calculs, per cada categoria: 

( nQ capacitat total d'incubació X 0.9 X 0.7 X 14 = 
NQ pollets any ) 



Resultats Hensuals a Sales d'Incubació 

PROPO TA 

Nom / Raó social NQ de REGISTRE 
..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ............... . 
ADREÇA TELEFO 

Municipi Comarca Provincia 

SEGELL DATA ENVIO SIGNA URA 

DATA REBUDA 

--PERQUE SIGUIN FIABLES LES DADES CONVE SEGUIR UN MATEIX MODEL--

Explicació: Els OUS ENTRATS A INCUBAR un cop nascuts tenen el 
desti següent: 

1) Els pollets, sexats, destinades com futures ponedores (ou 
blanc i ou ros). 

1 bis) Els pollets sexats (masclets) destí per 
normalment de gallines d'ou ros.( proced. dels ous 1). 

engreix, 
) . 

2) Els pollets de raça pesada destinats a engreix ( broilers ). 

3J Els pollets d'ànecs destinats a produir ous per consum. 

4)- 9) Els pollets de comsevulla au destinats a engreix per carn 
( ànec, gall d'indi, oca, pintada, guat la, perdiu, etc ) 

Els ous per obtenir es reproductores 
corresponents ) que senin 1 es mares de 1 s 
anteriors, es clasifiquen en: 

( i els mascles 
9 tipus de pollets 

10) "Reproductores de gallines de posta", son els pollets, 
feme les i mascles per separat, destinats a ser es mares ( i 
pares ) de les futures ponedores. Clasificades en ou blanc i ou 
ros. Tam é les àvies. 

11)-12) "Reproductores de gallines pesades", son els pollets, 
línia femella, i línia mascle, destinats a ser les mares ( i 
pares ) dels pollets - broilers - d'engreix.També les avies. 

13) "Reproductors d'aus diverses", son els pollets, ( femelles 
i mascles), que produiran els ous de comsevulla au, destinats a 
ser pollets per engreixar ( ànecs, indiots, oques, pintades, 
guatlles, perdius, etc ). 



/ 
/ 

1 ' 

CENS I PRODUCCIONS ESTIHADES EN 
AVICULTURA DE POSTA. 

Dades de tres grans fabriques de pinso 

Ju_iol 1994 

1993 - 1994 ESPANYA CATALUNYA RESTA ESTAT 

Milers de reproductores de posta 350 140 210 

Milers gallines ponedores 38.000 13.300 24.700 

Dotzenes d'ous per gallina 

Milions de dotzenes prod. 931 326 605 

Producció de gallines/reproductora 

Exportació (extranger o comunitats) 11 187 <-176 > 

Milions de dotz. consumides 920 139 781 

Consum "per capita" (ous) 230 231 230 

Tm. pinso produït per ponedores 1.960.000 685.000 1.275.000 

Conversió pinso I dotzena (Kg) 

El 35 % dels ous son produïts a Catalunya, aixís com el 40 % de 
les gallines reproductores de tot l'Estat. 



/ 

---------

CENS I PRODUCCIONS ESTIHADES EN 
AVICULTURA DE CARN 

Dades de tres grans fabriques de pinso. 

Ju iol 1994 

1993 - 1994 ESPA A CATAL NYA E TA EST 

Milers avies selecció 52 29 23 

Milers reproductores pesades 4.150 2.320 1.830 

NQ reproductores per avia sel. 79,8 ..... . 

Tm de carn de pollastre produí. 760.000 420.000 340.000 
( pollastres de 1,700 Kg canal ) 

Tm de carn de gallina 90.000 32.000 58.000 

Tm altres aus ( indiots, etc) 90.000 45.000 45.000 

Total cal-n d aus produí des (Tm) 940 000 497.000 443.000 

Exportació (països o comunit) 10.000 345.000 <-33 000 

Total carn d'aus consum (Tm) 930.000 152.000 778.000 

Consum pollastre "per capita" (Kg) 19 18,5 19,1 

Consum gallina + altres aus (Kg) 4,5 6,7 3,8 

Total consum. Kg "per capita" 23,3 25,3 22,9 

Pinso produit per aus carn Tm 2.350.000 1.260.000 1.090.000 

Conversió pinso 1 total pollastre+ altres aus .... 2,76 .... 

El nombre de reproductores de Catalunya representa el 56 % de 
total del Estat, i el de produccio de carn d'aviram el 53 % . 

® 


