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Classificació de canals porcines a Catalunya: el preu del porc.  
El sector de la producció porcina a Catalunya es un sector lliure que es regula pels 
mecanismes de lliure oferta i demanda però des de la creació de la Comunitat 
Econòmica Europea i la Organització Comú de Mercats existeixen unes normes 
comunitaries específiques per al comerç de canals porcines.   

Atés que fins al 2005 Catalunya no va adaptar la normativa en els aspectes de la seva 
competència s’han produit desajustos i incompliments a la mateixa que han generat 
nombroses polèmiques i crisis en el sector.  

L’objectiu d’aquest treball es aprofundir en els aspectes legals i pràctics que es 
conjuguen en l’establiment del preu del porc per kilogram de pes viu a Catalunya davant 
el conflicte actual entre productors, escorxadors i mercats de referència europeus. 
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1ª fase: Introducció 
• Situació temporal i geogràfica del problema:   

L’any 2004 els productors de porcí de Catalunya van acusar a més d’una vintena 
d’escorxadors de la comarca de Girona de la realització de pactes de preus al marge dels 
mercats de referència. La rebaixa en el preu va arribar als 5 cèntims d’euro per kilogram 
de pes viu per sota del preu de 1,243 €/kg del mercat de referència.  

Les convocatòries de protesta enfront la crisi entre escorxadors i productors varen ser 
molt intenses durant els mesos de juliol i agost de 2004 i de molts tipus: concentracions, 
manifestacions, boicot del subministre de canals als escorxadors, presentació de 
denúncies al DARP etc. A totes elles es van sumar  diverses organitzacions agràries 
com ara la Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, 
sindicats, diverses cooperatives i empreses integradores, i també un centenar de 
ramaders de Lleida. Els productors reclamaven, entre altres coses, la necessitat de la 
creació d’unes bases per a la classificació de canals i un augment d’ingressos  per al 
productor en relació a l’intermediari.  

Els escorxadors per la seva part defensaven la seva postura i reclamaven la consecució 
de la renovació del reglament de la Llotja de Mercolleida pendent des de feia 5 anys,  
una rebaixa en el preu de cotització de 4 cèntims d’euro per quilogram de pes viu , que 
no hi hagués intervenció política de cap membre de la llotja en la fixació del preu de 
referència sinó que es fixés entre escorxadors i productors i que els representants de la 
Junta de Preus setmanal de la llotja pel que fa al sector industrial del porcí no fossin 
també productors i accionistes d’altes empreses del sector.  

Mercolleida es el Principal mercat en origen de Bestiar Porcí a Espanya aprovat pel 
Decret 259/1998, de 22 de setembre, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
sobre regulació de les llotges i mercats d’origen de productes agraris i del Reglament 
(CE) No 908/2006 de la comissió de 20 de juny de 2006 pel que s’estableix la llista de 
mercats representatius per al sector de la carn de porcí en la Comunitat. La seva Junta 
de Preus està composta per representants de diferents àmbits del sector amb rellevància 
econòmica i territorial  i les cotitzacions que acorden serveixen de base per al 90% de 
les compres i vendes de porcs que es realitzen a Espanya. 
 
El 15 de Juliol la Junta de Porcí de Mercolleida va acordar la rebaixada de 4 cèntims en 
les cotitzacions deixant el preu de referència per al porc de Lleida en 1,203 euros per 
quilo, just la mateixa cotització que defensaven els escorxadors i que va desencadenar la 
crisi.  

Però aquest fet no va posar cap punt i final definitiu en el procés sinó un altre període de 
treva encara més curt que en anteriors ocasions. A finals de 2004 i durant el 2005 es van 
succeir noves accions de pressió i retallades per part dels escorxadors fins que al 
novembre de 2005 el DARP, que fins al moment no s’havia pronunciat a les denúncies 
presentades pels productors, va lamentar en un comunicat les accions portades a terme 



 

 5 

pels escorxadors i va assumir la seva responsabilitat per fer complir els preus acordats. 
Als pocs dies de pronunciar-se públicament s’aprovà el  DECRET 251/2005, de 22 de 
novembre, pel qual s'estableixen les mesures d'implementació d'un sistema de pesatge, 
classificació i marcatge de canals porcines esperit del qual es basa en regularitzar el 
compliment de la normativa europea.  

L’aprovació d’aquest decret es va demorar sis mesos des de la seva presentació pública 
el 19 de Maig de 2005 per això va ser un fet celebrat i molt esperat pels productors.  

Uns mesos abans de l’aprovació, i coincidint amb la constitució del nou govern tripartit,  
el Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el senyor Antoni 
Siurana i Zaragoza va presentar un document anomenat Bases per a la Definició d’un 
sistema de pesatge i classificació de canals porcines. una proposta de futur per al 
sector català. En aquest document es presentà un estudi fet per un Comitè Tècnic 
format per membres de  l’IRTA i el DARP juntament amb una comissió assessora 
formada per representants d’entitats importants del sector transformador i ramader 
(ASAJA, ANCOPORC, ANAFRIC, ANPROGAPOR, FECAC, FECIC, JARC, 
PORCAT i Unió de Pagesos). Aquest document definia les bases per a aconseguir un 
nou model classificació i pesatge. Entre les mancances detectades i les propostes de 
futur es feia patent la necessitat d’establir un sistema per determinar objectivament la 
qualitat i les característiques de les canals per tal de que se’n pugui fer una adequada 
valoració econòmica. A la vegada es considera molt important comptar amb la 
col·laboració de tots els estaments representatius del sector ramader i de transformació 
per a puguer portar-ho a terme.  

Desprès d’aquest punt d’inflexió que va suposar l’aprovació del decret han aparegut 
noves notícies relacionades, noves acusacions dels productors, noves denúncies i 
deteccions d’ incompliments de la normativa durant el anys 2007 i 2008. Concretament 
la Unió de Pagesos s’ha queixat de la inacció del DARP per fer complir el Decret i la no 
creació de la comissió que havia de fer complir el decret, de la contínua rebaixa del preu 
del porc per part dels escorxadors inclús en situacions de gran volum de sacrificis i quan 
el preu a Mercolleida es el més baix de tota la comunitat europea  

 
• Situació actual del sector: 

En un estudi presentat pel director general de planificacions agràries del Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Acció Rural el novembre de 2008 es citen alguns dels factors 
que varen incidir fortament sobre el mercat durant l’any 2008. L’increment de preus de 
les matèries primeres per a l’alimentació animal i la competència per les matèries 
primeres amb els productors de biodièsel varen ser molt importants durant el 2008 però 
també el preu de l’energia, la pèrdua de competitivitat internacional per l‘alta relació 
euro/dòlar, l’efecte de desviació de comerç vers el mercat de la Unió Europea 
d’exportadors comunitaris, la crisi de sobreoferta i la forta reducció de marges 
econòmics. 
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Al novembre de 2008, davant una situació econòmica difícil, amb els preus del porc 
molt baixos i una situació de superoferta, el Conseller del DARP Joaquin Llena va 
demanar a l’administració central en el transcurs del Consell Consultiu de Política 
Agrícola que es comuniqués al Comitè de Gestió de la Carn de Porcí la necessitat 
d’accelerar els tràmits per a la concessió d’ajudes a l’emmagatzematge privat.  

Altres accions que va portar a terme el DARP durant el 2008 foren la creació d’un 
Observatori de Porcí i de Preus. També va demanar a les empreses productores de pinso 
per l’alimentació de porcs un reajust com més aviat possible del preu dels pinsos per tal 
d’ajudar al sector.   

• Règim de tinença: principals agrupacions empresarials porcines de Catalunya.  

Es important conèixer les característiques de la producció a Catalunya. El 56% de la 
cabana ramadera porcina es concentra en set comarques (Segrià, Noguera, Urgell, Pla 
d’Urgell, Osona, Bages i Alt Empordà) essent la província de Lleida la que més porcs 
d’engreix presenta amb casi la meitat de la producció de Catalunya. Aquesta distribució 
està condicionada per les vies de comunicació existents i la connexió del territori amb la 
resta de l’Estat i la sortida a Europa per la Jonquera. 

Existeixen dos tipus d’empreses porcines, les empreses integrades i els productors 
lliures. A les províncies i comarques on les explotacions d’engreix són més grans, 
predomina la producció integrada (cooperativa o integradora), mentre que el règim de 
lliure propietat es concentra en les comarques amb explotacions més petites i amb 
menor nombre de granges. 

 Total 
expl. 

Propietat Integració 
cooperativa 

Integració no 
cooperativa 

% Expl. % Expl. % Expl. 

Barcelona engreix 1.115 38 401 12 134 52 580 

Barcelona reproductores 1.825 88 1697 4 77 8 154 

Girona engreix 873 24 210 22 192 53 463 

Girona reproductores 980 88 871 1 10 11 109 

Lleida engreix 2532 15 380 11 279 74 1874 

Lleida reproductores 1714 71 1217 7 120 22 377 

Tarragona engreix 443 26 115 18 80 56 245 

Tarragona reproductores 218 62 135 6 13 32 70 

CATALUNYA 9.813 51 5026 10 904 39 3874 

Règim de tinença de les explotacions segons dades del Directori 2003.  Font: DARP 
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• Els escorxadors de Catalunya. 

Porcí Nº escorxadors Caps 
sacrificats. 
(Unitats) 

Pes canal total 

(Tn) 

Pes mig canat.  

(Kg/ canal) 

Barcelona 12 7748.125 642.144 82,9 

Girona 18 6.502.281 300315 76,9 

Lleida 11 2.085.883 166.839 80 

Tarragona 3 16.549 1.304 78,8 

Catalunya 44 16.353.138 1.311.602 80,1 

                 Demarcacions territorials. Enquesta anual sacrifici escorxadors. Any 2007. Font DARP. 

 
El 90% dels escorxadors de Catalunya són societats mercantils que representen el 98% 
del volum de sacrifici. Més del 20% del sacrifici es duu a terme en dos escorxadors i 
que el 97% del total es concentra en 23 establiments, mentre que els 21 restant només 
sacrifiquen un 3% del total de caps. 

Les empreses més importants de producció de porcí a Catalunya (Vall Companys, 
Pinsos del Segre, Baucells, Guissona i Leridana de Piensos) que són a la vegada de les 
empreses més importants de tot l’Estat tenen escorxadors i sales de desfer pròpies. 
Algunes són cooperatives i d’altres són integradores. Però la tendència actual es que hi 
hagi menys escorxadors, més tecnificats, que sacrifiquin un volum més gran de caps al 
dia i que a la vegada participin activament en la comercialització d’un determinat 
producte sota una marca comercial. Això està contemplat com una avantatge a l’hora 
d’establir un sistema de classificació i pesatge de canals porcines donada la millor 
disposició de mitjans tècnics i humans.  

 

2ª fase: Legislació  
COMUNITAT ECONÒMICA EUROPEA: COMISSIÓ EUROPEA 
 
• Organització comú de mercats: 

 
Amb la creació de la Comunitat Econòmica Europea i posterior desenvolupament de la 
Organització Comú de Mercats agrícoles es varen assentar les bases per a la creació 
d’un mercat únic del sector del porc. El reglament (CEE) Nº 2759/75 del Consell de 29 
d’Octubre de 1975 es el document legal vigent que estableix les normes comunitàries de 
la organització comú de mercats per al sector del porc. Va néixer amb l’esperit 
d’estabilitzar els mercats europeus per garantir un nivell de vida just per als productors i 
evitar que les fluctuacions dels preus del mercat mundial tinguin repercussió sobre la 
comunitat.  
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Estableix un règim de preus i d’intercanvis comú que regula una varietat de productes 
entre els que es troben productes els animals vius, carn fresca, despulles comestibles, 
greix de porc i productes del greix i sang. El preu base de la canal de l’espècie porcina 
domèstica denominada ‘porc sacrificat’ presentada en canals o mitjes canals i de la 
qualitat tipificada en funció del pes i la qualitat de carn magra, es de 1509,39 euros des 
de l’1 de juliol de 2000. En una modificació posterior del reglament, el Reglament (CE) 
Nº 1365/2000 del Consell de 19 de juny de 2000, s’especifica que el preu base no tindrà  
limitació temporal per tal que els productors puguin fer programes de producció a llarg 
plaç i de deixar lliures les revisions necessàries futures.  
 
Aquest preu de base comunitari es fixa a partir dels preus registrats en cada Estat 
Membre i en els Mercats representatius de la Comunitat ponderats mitjançant uns 
coeficients que expressen la importància relativa del cens en cada Estat Membre.  
Quan el preu comunitari de mercat es sitúa a un nivell inferior al 103% del preu de base 
sense previsió de durada es posen en marxa mesures d’intervenció com les ajudes al 
emmagatzematge privat o la compra del producte pels organismes d’intervenció.   
 

• Classificació de canals: 
 
El model comunitari de classificació de canals de porc està regulat pel Reglament 
(CEE) No 3220/84 del Consell de 13 de novembre de 1984. Aquest reglament considera 
la necessitat d’establir un sistema comunitari de classificació de canals per a garantitzar 
el pagament equitatiu als productors de porc i per a garantitzar la transparència del 
mercat.  
 
Tots els Estats Membres estan obligats a classificar les canals porcines. Els paràmetres 
objectius que han de ser mesurats obligatòriament amb mètodes oficials son el pes de la 
canal i l’espessor del greix dorsal en les parts principals de la canal com a indicador del 
percentatge de carn magra de la canal. No obstant el reglament contempla com a 
paràmetres complementaris a l’avaluació la valoració subjectiva del desenvolupament 
muscular de les parts principals de la canal per a determinar el valor comercial de la 
mateixa. Aquest però, està considerat explícitament en el Reglament com un punt que 
pot donar lloc a diferencies notables en l'avaluació 
 
Aquest model de taxacions serà aplicable a tots el escorxadors de la comunitat. No 
obstant, els estats membres podran decidir no fer obligatori el model en el cas de 
escorxadors que fixin un número màxim de 200 sacrificis de porcs setmanals de mitja 
anual i els escorxadors que únicament sacrifiquin porcs nascuts i engreixats en les 
pròpies explotacions i a més facin l’especejament de totes les seves canals. En tot cas 
aquesta decisió s’ha de comunicar a la Comissió especificant el nº màxim de sacrificis 
que es faran setmanalment.  
 
També defineix el que s’entén per canal de porc. Una canal de porc es el cos d’un porc 
sacrificat sagnat i eviscerat sencer o partit per la meitat sense llengua, cerdes, peülles, 
òrgans genitals, manteca, ronyons i diafragma.  
Complint el Reglament (CE) No 2967/85 de la Comissió de 24 d’Octubre de 1985 el 
pes s’aplicarà a la canal orejada s’obtindrà deduint el 2% del pes comprovat en calent 
com a molt tard 45 minuts després del degollament. Si no es poden respectar els 45 
minuts les autoritats competents de l’Estat membre afectat poden autoritzar que es 
sobrepassi aquest límit sota la condició de que la depreciació dels 2% es redueixi 0,1 
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punt per cada quart d’hora que suplementari en excés inclús si no hagués transcorregut 
encara.  
 
El contingut en carn magra es calcula mitjançant la relació entre el pes de tota la 
musculatura estriada vermella dissecada total o parcialment amb ganivet respecte al pes 
total de la canal. No es pot retirar cap teixit adipós, muscular etc abans de pesar-les i 
marcar-les.  
 

 
                                                                                                            Càlcul del percentatge de carn magra 

 
El consell europeu, a proposta de la comissió i per majoria qualificada, determina el  
Model comunitari de qualificació de canals de porcí, el sistema SEUROP actualment 
vigent: 
 

Percentatge de magre la canal Classe 
>60 S 
55 i més E 
50 fins a menys de 55 U 
45 fins a menys de 50 R 
40 fins a menys de 45 O 
Menys de 40 P 

 
 
Un cop  determinada la classe, la canal s’ha de marcar obligatòriament. No obstant el 
valor comercial de la canal no es determina solament amb la quantitat de carn magra 
sinó que hi ha altres paràmetres que influeixen en aquest valor i que depenen de la regió 
i del destí del producte.  
També es poden fer servir mètodes estadístics. El mètode estadístic estàndard 
d’estimació del contingut de carn magra de les canals de porc autoritzat com a mètode 
de classificació serà la Técnica de mínims quadrats, el procediment de rangs reduïts o  
mètodes estadístics provats. El mètode s’aplicarà a una mostra representativa de la 
producció nacional o regional de la carn de porcí consistent en al menys 120 canals les 
quals se’ls hi hagi comprovat el % de carn magra.    
 

• Fase de comercialització: Mitjana de preus sacrificats. 
 

El preu de mercat del porc sacrificat d’un Estat Membre serà igual a la mitjana de les 
cotitzacions del porc sacrificat registrades en els mercats o centres de cotització de cada 
Estat Membre. L’elecció de les categories de pes així com l’eventual ponderació es 
deixarà  a l’Estat Membre interessat que al seu torn informarà a la Comissió. Sempre 
però, es determinarà a partir dels preus d’entrada a l’escorxador, sense l’impost sobre el 
valor afegit pagats als proveïdors de porcs vius i s’expressaran per 100 kg de canals 
orejades de porc pesada i classificada en el ganxo d’escorxador havent convertit el pes 
registrat en pes de canal orejada.  
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• Mercats espanyols. 

Queden registrats en el Reglament No 908/2006 de la Comissió de 20 de Juny els 
mercats representatius per al sector de la carn de porcí en la Comunitat.  
Els centre de cotització a Espanya són: Ebre, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura, 
Silleda.  
El grup de mercats es el següent: Murcia, Malaga, Barcelona, Huesca, Burgos, Lleida, 
Navarra, Pontevedra, Segovia, Ciudad Real 
 
ESPANYA: MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓN 
 
Quan Espanya es va integrar a la Comunitat Europea va adaptar el sistema de 
classificació de canals porcines a lo disposat en el Reglament CEE 3220/84 del Consell 
i va presentar al Comité de Gestió de Carn de Porcí els mètodes objectius de mesura que 
es posaren en vigor a partir del 25 de juliol de 1985.  Avui dia els mètodes següents són 
encara són el mètodes oficials vigents: 

- Destron PG 100 (DEST):  
- Fat-O-Meater (FOM) 
- Hennesy Grading Prove (HGP). 

Els tres sistemes estan equipats amb unes sondes de diferents mil·límetres de mesura i 
un sensor connectat a un ordinador que llegeix les 3 mesures. Serveixen per a porcs de 
50 a 110 kg.  

- x1: l’espessor del greix dorsal en mil·límetres mesurat en un punt situat 
lateralment a 6 centímetres la línea mitja de la canal, entre la tercera i quarta 
costella a partir de l’última.  

- x2: espessor del múscul en mil·límetres mesurat al mateix temps i lloc que x1. 
- x3: l’espessor del greix dorsal en mil·límetres mesurat en un punt lateralment a 6 

cm de la línea mitja de la canal, a nivell de la última costella.  
 
Posteriorment s’aplica una fórmula per establir el percentatge estimat de carn magra de 
la canal (ŷ). Per exemple en el sistema Fat-O-Meater s’aplica la següent equació: 

ŷ = 55,47 – 0,326x1 + 0,126x2 – 0,439x3 
 
Altre met ode  registrat recentment fou el Fully Automatic Carcase Grading (Autoform). 
Aquest aparell té 16 transductors ultrasónics que fan 16 mesures en diferents punts de la 
canal. Mesura el greix dorsal i la profunditat del múscul en un total de 35 punts i 
finalment fa una mitja per a donar el contingut estimat en carn magra.   
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Sistema HCG                                        Sistema AutoFom 

 
 

 
Sistema Fat-O-Meater 

 
 
CATALUNYA: DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA I ACCIÓ 
RURAL 

 
Les comunitats autònomes estan facultades per adoptar les mesures d’execució del Dret 
comunitari en aquells àmbits de llur competència com resulta el títol competencial 
d’agricultura, ramaderia i pesca.  
Però no es fins al 2005 amb el  Decret 251/2005, de 22 de novembre, pel qual 
s'estableixen les mesures d'implementació d'un sistema de pesatge, classificació i 
marcatge de canals porcines que no s’adapten aquestes normes. 

Aquest Decret té per objecte la definició i la implantació d'un sistema de pesatge, 
classificació i marcatge de canals porcines (SIPCAP), així com les mesures de 
seguiment, anàlisi, control i supervisió de la seva aplicació. Aquest Decret s'aplica als 
escorxadors de Catalunya que sacrifiquin més de 5.000 porcs per setmana de mitjana 
anual.  
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Els escorxadors que sacrifiquin un nombre superior a 200 porcs per setmana de mitjana 
anual i inferior a 5.000 continuaran aplicant el model comunitari que estableix el 
Reglament CEE 3220/84, del Consell, de 13 de novembre. 

És responsabilitat dels escorxadors garantir el bon funcionament dels equips de pesatge 
i aplicar els protocols SIPCAP definits per la Comissió gestora del SIPCAP creada i 
regulada en aquest Decret en aquest àmbit i aprovats pel Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 

Els escorxadors hauran de disposar de mecanismes que permetin assegurar i garantir la 
correspondència entre les dades de les operacions de pesatge amb les dades de 
classificació de cada canal de porc. 

En els escorxadors que utilitzin les sondes de classificació manuals, la classificació 
l'haurà de realitzar personal independent, degudament format i acreditat pel 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  

Es crea la Comissió gestora del SIPCAP (Sistema de Pesatge, Classificació i Marcatge 
de Canals Porcines a Catalunya) amb la composició, l'organització i les funcions que es 
determinen en aquest Decret. 

 Les dades relatives a les operacions de pesatge i classificació, realitzades tant amb 
sondes manuals com automàtiques que, com a mínim, hauran de trametre els 
escorxadors per ser integrades en la base de dades, són: 

- Nom i adreça de l'escorxador. 
- Identificació de l'origen del lot de sacrifici. 
- Data i hora de lliurament del lot. 
- Identificació individual de la canal. 
- Sexe de l'animal. 
- Dia i hora de la classificació i el pesatge. 
- Pes de la canal enregistrat per la bàscula. 
- Percentatge de magre mesurat. 
- Referència del/de la classificador/a acreditat (si escau). 
- Referència de l'equip de mesura utilitzat. 

Es consideren infraccions greus la no correspondència entre la base de dades i el 
producte final i la no utilització dels sistemes oficials de mesura. 

3ª fase. Anàlisi 
• Limitacions del sistema i efectes pràctics de posta en marxa. 

Els escorxadors estan obligats a mantenir els aparells de mesura homologats i 
encarregar-se de la formació del personal encarregat però es l’administració la que ha de 
vetllar per aquest compliment. 
Els sistemes automàtics de mesura utilitzen equacions de calibratge. Per a l’obtenció 
d’una equació de calibratge d’un equip s’han de dissecar un mínim de 120 canals 
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representatives de la població porcina que es vol mesurar i tornar a fer les mesures al 
cap de 5 anys perquè la població porcina canvia. També cal recalibrar les bàscules 
diàriament per al pesatge i els aparells de mesura periòdicament. 
 
Només cinc escorxadors declaren realitzar la classificació de les canals en base als 
mètodes aprovats (Fat- O-Meater i Autofom) i els altres establiments manifesten aplicar 
mètodes de classificació visual segons conformació. 

 
No es disposa de dades precises sobre les pràctiques actuals de cada escorxador. En 
general, s’acostuma a retirar el greix pèlvico-renal, els ronyons i el diafragma i, en 
molts casos, també les mans. El fet que no es dugui a terme cap mena de control sobre 
aquest aspecte, ha suscitat sovint moltes suspicàcies entre els productors, atesa la gran 
importància que aquest factor pot tenir sobre el rendiment final de la canal. 
 
Pel que fa al marcatge, s’ha detectat que en alguns casos s’utilitza la nomenclatura de 
marcatge SEUROP aprovada per la UE, sense que s’hagi pogut constatar que hi hagi 
una equivalència real entre les diferents categories establertes i la classificació objectiva 
duta a terme pels escorxadors. 
 
En relació al control, en aquests moments l’administració no realitza verificacions 
sistemàtiques o control de la presentació, pesatge, classificació i marcat de les canals en 
cap dels escorxadors de Catalunya, de manera que la seva actuació depèn del criteri de 
cada escorxador i, en la majoria dels casos, el productor no hi pot exercir cap tipus 
d’influència. 

 

4ª fase: Conclusió.  
El sistema de pressió emprat pels escorxadors en un determinat moment per a 
aconseguir un propòsit determinat es la baixada de preus. Donat que constantment es 
produeixen situacions noves en el sector no es pot saber quan hi haurà un punt i final en 
aquest problema. Per tant, els escorxadors són al cap i a la fi empreses que tenen ple 
dret a variar els preus i continuaran actuant de manera cíclica i unilateral per exercir 
pressió entre productors i llotges.  

Els factors que motiven aquesta resposta per part dels escorxadors son diversos 
depenent del moment i en funció dels seus interessos. En general poden respondre a la 
necessitat de canviar un sistema fixat com per exemple la reclamació de la renovació de 
la Junta de Preus de Mercolleida o per a incrementar els seu marge de benefici.  

Per poc que ens semblin 5 cèntims d’euro per kilogram, aquest valor representa una 
gran pèrdua econòmica per als productors i agreuja sensiblement la situació del sector 
en moments de crisi. Els productors que més es veuen afectats son els petits productors 
en règim lliure o en cooperatives petites. No es veuen tant afectats els productors que 
treballen per a una empresa integradora amb escorxador propi. A més, l’Estat Espanyol 
ha decidit que el sistema de classificació no s’apliqui a escorxadors que matin i facin 
l’especejament complet de porcs nascuts i engreixats en la mateixa explotació. Per tant 
aquest fet beneficia a les empreses integradores.  
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Pel que fa a la legislació comunitària en matèria de fixació de preus podem dir que no 
s’especifica quin tipus de persones han de formar part de la Junta de Preus dels 
principals centres de cotització de la Comunitat i que per tant, s’afavoreix la presència 
de persones amb una feina en altres empreses del sector i que responen als seus propis 
interessos.   

El Departament d’Agricultura Ramaderia i Alimentació ha trigat molt de temps en 
adaptar la legislació a les necessitats de Catalunya tot i tenir competència legislativa. 
Aquest fet ha propiciat que durant molts anys a Catalunya no hi hagués interès en 
complir la normativa europea i conseqüentment s’ha pagat al productor a partir de 
mesures subjectives de conformació i engreixament de canals.      

Actualment amb l’aprovació del Decret 2005 s’ha regulat el sistema de classificació i 
pesatge de canals porcines a Catalunya però no obstant no es sap exactament quants 
escorxadors ho han adaptat i fan falta mecanismes de control per part de l’administració 
per fer complir la normativa.  

Com a conclusió final podem dir que l’error principal del sistema es la falta de control 
per part de l’administració però aquest error que es deu en gran part a que la Comissió 
Europea hauria de proporcionar el marc legal que especifiqués quines mesures de 
control oficial del sistema de classificació ha de portar a terme cada Estat Membre, les 
persones encarregades i la freqüència.  
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Notícies:  

• www.porcat.org. Associació catalana de productors de porcí. Secció de Premsa: 

- PORCAT celebra l'aprovació del Decret de classificació de canals. 23 
Novembre de 2005 

 
- El DARP no pot romandre inactiu davant l'actitud d'alguns escorxadors. 19 

octubre de 2005. 
 

• www.cambresagraries.org. La web de la pagesia. Recull de Notícies dels diaris 
El Segre, Diari de Girona, Punt de Girona i La Mañana. 

• www.uniopagesos.es. Web de la unió de pagesos de Catalunya: Secció de 
notícies 

- Unió de pagesos i FCAC denuncien que la baixada del preu del porcí al 
productor no es trasllada al consumidor. Barcelona, 11 de novembre de 
2008. 

- Unió de pagesos denuncia que els productors perceben pel garrí menys de la 
meitat dels costos de producció. Lleida, 2 d’agost de 2007. 

- Unió de pagesos denuncia la passivitat d’agricultura per fer complir el 
sistema de pesatge i classificació als escorxadors. Barcelona, 24 de gener de 
2007. 

• www.mercolleida.com Llotja agropecuària Mercolleida. Secció Notícies  

- Mercolleida rebaixa el preu del porc d'engreix per tercera setmana consecutiva. 
09/11/2006. 

- Un laude posa fi a les diferències per fixar el preu del porcí a Mercolleida. 
13/09/2007  

- Els escorxadors es comprometen a respectar els preus del porc de Mercolleida a 
partir de dijous. 13/07/2004  

- Escorxadors i productors faran un reglament que fixi el preu de la carn de porc 
de Mercolleida. 13/07/2004 

- Els ramaders protesten per la guerra de preus dels escorxadors catalans 
12/07/2004. 

• DARP secció Notícies: 

- Llena demana que es pugui tornar a emmagatzemar carn de porcí . Dimarts, 11 
de novembre de 2008. 

http://www.porcat.org/
http://www.cambresagraries.org/
http://www.uniopagesos.es/
http://www.mercolleida.com/
http://www.3cat24.cat/noticia/19771/altres/Mercolleida-rebaixa-el-preu-del-porc-dengreix-per-tercera-setmana-consecutiva
http://www.3cat24.cat/noticia/17659/altres/Un-laude-posa-fi-a-les-diferencies-per-fixar-el-preu-del-porci-a-Mercolleida
http://www.3cat24.cat/noticia/70382/altres/Els-escorxadors-es-comprometen-a-respectar-els-preus-del-porc-de-Mercolleida-a-partir-de-dijous
http://www.3cat24.cat/noticia/70382/altres/Els-escorxadors-es-comprometen-a-respectar-els-preus-del-porc-de-Mercolleida-a-partir-de-dijous
http://www.3cat24.cat/noticia/70260/altres/Escorxadors-i-productors-faran-un-reglament-que-fixi-el-preu-de-la-carn-de-porc-de-Mercolleida
http://www.3cat24.cat/noticia/70260/altres/Escorxadors-i-productors-faran-un-reglament-que-fixi-el-preu-de-la-carn-de-porc-de-Mercolleida
http://www.3cat24.cat/noticia/70329/altres/Els-ramaders-protesten-per-la-guerra-de-preus-dels-escorxadors-catalans
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- El DARP presenta al sector un estudi sobre la situació actual del mercat porcí a 
Catalunya. Dijous, 20 de novembre de 2008 

Articles:  

• Bases per a la definició d’un sistema de pesatge i classificació de canals 
porcines. una proposta de futur per al sector porcí català. Josep Tarragó Director 
General IRTA. Departament d’Agricultura, alimentació i Acció Rural. 
Generalitat de Catalunya. 

 
• Avaluació d’impactes en la cadena alimentària dels increments de preus dels 

cereals.  Departament d’Agricultura, alimentació i Acció Rural. Generalitat de 
Catalunya.  

• Indicadores de precios y salarios agrarios. Ministerio de Medio ambiente y 
medio rural y marino. Sección ganaderia. 

• Evaluación y situacion de la cabaña porcina española. Marina gispert i Marina 
Font i Furnols. IRTA-Tecnología de los alimentos. Revista Eurocarne Nº 161 
Noviembre de 2007. 

Pàgines Web: 

• Grup Baucells Alimentació: www.grupbaucells.com 

• Grup Vall Companys. www.vallcompanys.es. 

• Cooperativa de Vic. www.cpv-vic.com. Secció d’articles. Control dels 
costos en les explotacions porcines.  

• ANAPORC. Asociacion Nacional de Porcinocultura Científica. 
www.anaporc.com/porcinocultura. 

• www.3tres3.com. La pàgina del cerdo.  

• Frigorífics Costa Brava. www.fcostabrava.com 

• DARP. Departament Agricultura Ramaderia i Acció Rural. Secció 
Ramaderia i Sanitat Animal. Preus en llotges i Mercats. 
www20.gencat.cat/portal/site/DAR 

•  MARM. Ministerio de Medio ambiente y medio rural y marino. Sección 
ganaderia. www.marm.es.  

• Eur-Lex. El acceso al Derecho de la Unión Europea. www.eur-
lex.europa.eu/es/index.htm 

• DOGC. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. www.gencat.net/dogc 

http://www.grupbaucells.com/
http://www.vallcompanys.es/
http://www.cpv-vic.com/
http://www.anaporc.com/porcinocultura
http://www.3tres3.com/
http://www.fcostabrava.com/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
http://www.marm.es/
http://www.eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.gencat.net/dogc
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• IRTA. Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentària. www.irta.es. 

• BOE. Boletin oficial del Estado. www.boe.es 

 

 

 

 

 

 

http://www.irta.es/
http://www.boe.es/
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