
CENS I PRODUCCIONS ESTIMADES 
EN CUNILICULTURA 

Dades d'en Jaume Camps 15 Octubre 1996 
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ANY 1995 Espanya Catalunya 

A) Producció ramadera: 

Cens de conilles (000) 2.250 553 

Producció promitg al any 
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B) Producció de carn: 
:.. 

Cada canal de conill pesa de promitg 1,180 Kg, per lo tant son: 
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El 40 % es exportat o dec'omisat pel- · ·propi·.) ~.scorxaò.Gr ··. ) 

Producció en milers de Tm carn 99,9 

Consum milers Tm 101,3 26 , 9 

( Importem 1.400 Tm del extanger, i a Catalunya la 
balança import-exportes zero ja que s'intercanvien unes 200 Tm, 
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pero en venen unes 2. 000 Tm d'al tres comuní tats, normalment 
sacrificades aquí. ) 

Nombre d'habitants (milions) 40.5 6.3 34.2 

Consum "per capita" (Kg) 2,50 4,27 2,17 
( a Catalunya consumim quasi el doble que a la resta ) 

C) Tendencia de consum: 

Incremental però molt gradualment. Només la provincia de 
Girona pateix una disminució de sacrifici, degut a que Miquel 
Callís ha passat mitg milió de conills al escorxador Cunicarn de 
la provincia de Tarragona. 

D) Relació amb superficie: 

Extensió ( Km2) 505.400 31.930 473.470 

Nombre conilles 1 Km2 4,36 17,23 3,48 
(la concentració a la prov. de Barcelona es la més alta del món) 

E) Cens d'animals en un moment donat : 

Milers de caps de conills, en gàbies d'engreix, en un 
moment donat ( s'engreixen desde els 30 díes, moment de 
desmamarlos fins als 70 dies, moment del sacrifici, més 5 dies 
de neteja, son en total 45 díes, que entre els 365 son 8 
rotacions ) . Es el cens. Deuria de multiplicarse el cens de 
conill d'engreix per 8 per saber el nombre anyal. 

El cens de reproductors es el nombre de mares ( x 1,2 ) 
ja que hi han els mascles i els de recria. 

Cens de conills d'engreix (000) 10.320 2.570 7.750 

Cens de reproductors (000) 2.700 663 2.030 

F) Us i potencial de gàbies 

Milers de gàbies totals 4.725 1.161 3.564 



( Son 2,1 per cada conilla mare. Per cada 100 gàvies de mare hi 
han unes 20 per recrio, 10 per mascles i 80 per 
que son completament en acer galvanitsat, i 
plastic verge, com en el niu. A Catalunya hi 
fabricant de gàbies del món). 

G) Producció i consum pinso: 

engreix. Gàbies 
alguna part de 
ha e 1 més gran 

Pinso consumit ( Tm ) 660.000 164.500 495.500 
(a 8 Kg per conill d'engreix, inclós lo menjat pels reproductors) 

(Apart hi han petits consums de fenc i altres, en minifundi. El 
pinso industrial es produït en l'Estat. No hi han importacions, 
només algunes materies primes, poques. Hi ha grandísima i 
aventatjosa diferencia amb les importacions de blat de moro i 
soia que precisan els pinsos per les dues carns de més consum com 
el porc i el pollastre. Desde Catalunya sí que s'envia pinso de 
conills cap a la resta de Comunitats). 

Pinso per conilla 1 any ( Kg ) 293 297 292 

H) Sacrifici en escorxadors : 

Percentatge aproximat de coni 11 s sacrif. en escorxadors. Es 
obligat, per Sanitat, el fer-ho en escorxadors, municipals o 
privats, però hi ha part de minifundi d'autoconsum: 

60 % 80 % 

Caps de conills i reprod. sacrificats en escorxadors: 

(000) 48.750 

Les xifres donades pels escorxadors a través 
la meitat de lo real. 
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