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El treball realitzat engloba el conjunt de reformes tan legislatives com de caire ètic referent a 

la nova legislació referent a les truges en gestació. Durant el transcurs del treball, hem pogut 

profunditzar tan en àmbits legislatius que desconeixíem com de caire social gràcies a les 

enquestes. Per últim gràcies al treball, hem pogut arribar a conclusions que ens faran créixer 

tan com a professionals com a persones i per tan creiem necessari agrair a les persones que 

han fet el treball possible. 
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1.INTRODUCCIÓ 

A continuació, durant la part de introducció, s’intentarà resumir el marc en què es trobava el 

mercat porcí durant l’any 2002, les raons per a la creació de la nova normativa, quines foren 

les causes dels canvis de legislació i les principals conseqüències que tingueren en l’àmbit 

ramader. Tot a quest conjunt d’informacions només faran referència en els aspectes que es 

vegin relacionats amb les truges en fase de gestació, ja que la directiva afecta a molts més 

àmbits.  

1.1 Introducció al marc de l’any 2002 

Ens situem l’any 2002, més concretament el 31 d’octubre, quan es publica un seguit de  

normatives que es troben al Real Decret 1135/2002. Aquesta normativa, tindrà com a 

conseqüència un seguit de canvis en el  benestar animals corresponent al sector porcí, causant 

un cert malestar en el sector degut a la despesa econòmica que causarà als ramaders. 

Aquest conjunt de mesures, correspondran a un seguit de pressions per part del consumidor 

que a mesura que més coneixement ha anat adquirint del sector càrnic ha cregut que les 

condicions en les que es trobaven els animals no eren les més adequades, d’aquí a que la 

majoria de canvis del decret corresponguin a mesures respectives al benestar animal. 

Una de les mesures més controvertides del real decret fou el canvi referent a com devien estar 

les truges durant la fase de gestació, ja que des de l’any 1970, la major part de truges en 

gestació es trobaven en gàbies individuals on el moviment era molt escàs. La majoria d’aquests 

gàbies, que ara només són utilitzades fins que es confirma la gestació, solen tenir una mida 

d’uns 60 cm d’ample i 2,2 metres de llargada.  

Aquest fet, té una gran importància econòmica, ja que el canvi de sistema requeria una gran 

despesa, sense passar per alt que moltes granges a part de reformes necessitaven dur a terme 

ampliacions per a poder seguir la normativa tal com marcava el decret.  

1.2 Definició benestar animal 

Com s’ha comentat anteriorment, aquest conjunt de mesures aplicades al Real Decret 

1135/2002 es devien a un intent de millora del benestar per part del consumidor. Per tan, el 

primer que ens hem plantejat ha estat intentar definir quines serien les condicions per a que 

les truges durant la gestació disposessin d’un bon benestar. 

Tot i que és difícil definir el benestar com a tal, hi ha vàries formes per a poder definir-lo. Tot i 

així, es creu que la millor forma de descriure el benestar animal és la creada per la Farm 

Animla Welfare Council.  

Per a que els animals estiguin en benestar animal: 

 

 Els animals han d’estar lliures de set i gana 

 Lliures d’incomoditat 
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 Lliures de dolor i malaltia 

 Lliures de poder mostrar el seu comportament normal 

 Lliures de por i estrés  

 

1.3 El perquè de les pressions del consumidor 

Pel que fa als motius principals del canvi de legislació, com s’ha comentat anteriorment, 

aquests es deuen sobretot a les pressions que foren realitzades pel consumidor a partir de 

l’entrada del segle 21. 

Aquest conjunt de pressions, tenien com a principal funció una millora dels animals durant la 

seva vida productiva, ja que es creia que en els països desenvolupats, era de vital importància 

tractar de forma correcta els animals i que aquests poguèssin mostrar els seus comportaments 

naturals, fet que en les antigues gàbies no era possible, ja que aquestes permetien un 

moviment molt limitat. 

Una de les raons d’aquestes pressions es deu molt també al paper dels mitjans de comunicació 

que també han jugat un paper molt important amb la difusió de la informació abans d’aplicar-

se la normativa. Per altra banda, també s’ha de tenir en compte, que a part de la 

conscienciació del consumidor, el fet del creixement de la ramaderia ecològica, també ha 

donat molt a conèixer les condicions en què es trobaven els animals 

1.4 Controvèrsia entre la directiva i el ramader 

Un cop publicada la directiva, de seguida va ser mal vista i protestada pels ramaders, ja que 

aquesta requeria una alta inversió en totes les granges. Els principals canvis eren que les gàbies 

individuals de les truges en gestació havien d’ésser canviades per patis conjunts on les truges 

poguessin disposar de més mobilitat i trobar-se en millors condicions.  

Aquest fet, requeriria ampliar molt les instal·lacions mitjançant obres que costarien molts 

diners als ramaders i fins i tot causant que molts ramaders de tipus familiars decidissin vendre 

les granges degut a la impossibilitat d’afrontar les obres.  

A més a més d’aquest fet de les noves reformes, cal sumar-hi l’encariment de la cadena de 

producció que no es veuria reflectit en el preu final del consumidor repercutint clarament a la 

butxaca del ramader. 

Per últim, cal destacar, que a tot aquest conjunt de reformes que ha de fer el ramader, també 

se l’hi haurà d’aplicar els canvis de slats que són requerits per altres directives. Tot i així durant 

el transcurs del treball només ens centrarem en la normativa referent a les truges durant la 

gestació. 

1.5 La directiva en l’actualitat 

Pel que fa a la directiva en l’actualitat, va ser posada en vigor l’any 2013, deixant un termini 

llarg per a que les granges es podessin adaptar a la nova normativa. Per altra banda, tota 

granja que es construís nova hauria de complir la normativa del Real Decret a partir del 2002. 
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DESENVOLUPAMENT 

A continuació, es procedirà a l’argumentació de les idees plantejades anteriorment. Durant els 

següents apartats, s’aprofundirà: en els avantatges i les contres del nou sistema,  en el decret 

en qüestió, articles de premsa i les opinions dels especialistes.  

2 AVANTATGES I DESAVANTATGES DELS SISTEMES 

D’ALLOTJAMENT 

1. Avantatges de tenir les truges en grups 
 

 El primer avantatge, és que els animals milloren en benestar, ja que podran mostrar 

les seves conductes naturals. Això els lliurarà de les estereotípies que estem 

acostumats a veure a les gàbies. 

 En segon lloc, que estiguin en llibertat beneficiarà a la força que aconseguirà l’aparell 

locomotor de l’animal. 

 Per últim, la llibertat de l’animal ajudarà a que el part es dugui a terme de forma 

correcta i més ràpida amb una disminució de la mortalitat neonatal.  

 

2. Desavantatges de tenir les truges en grups 
 

 Tenir els animals en grups dificulta l’exploració de la truja per a poder realitzar 

ecografies i exàmens clínics. 

 Dificulta el maneig. 

 Promou les baralles territorials provocant pèrdues. 

 Encareix el cicle productiu. 

 

3. Avantatges de tenir les truges en gàbies 
 

 Millor control dels animals pel que fa  a ecografies, exàmens clínics entre altres. 

 Afavoreix un millor maneig com les vacunacions 

 Abarateix el cicle productiu. 

 

4. Desavantatges de tenir les truges en gàbies 
 

 Provoca certes esteriotipies en els animals com a conseqüència de tenir-les tot el dia 

tancades. 

 Mal desenvolupament de l’aparell locomotor de l’animal 
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3 LEGISLACIÓ DE LA DIRECTIVA 

1. Contingut de la legislació 

Si ens fixem en el Real Decret 1135/2002 més concretament en els aspectes de les truges en 

gestació, podem destacar dos canvis que jugaran un paper molt important en la futura 

producció porcina. 

 El primer canvi, constarà d’una renovació de les normatives referent a l’espai dels que 

hauran de disposar les truges. Pel que fa a les truges no primípares, és a dir, que hagin 

tingut més d’un part, hauran de disposar de 2,25 metres quadrats cada una, mentre 

que les truges joves, les que no hagin tingut part hauran de tenir com a mínim 1,64 

metres respectivament. Aquestes mesures podran variar depenent de la grandària del 

lot de truges que es dipsosi. Per exemple, en cas que el lot sigui inferior a 6 individus, 

la superfície es veurà augmentada un 10%, mentre que en el cas que el lot sigui 

superior a 40 truges, la superfície es podrà veure disminuïda un 10%. 

 

Per altra banda, especificant el tipus de sòl del que disposaran haurà de ser continu 

compacte com a mínim d’un 1,3 metres quadrats per truja adulta i de 0,95 per truja 

jove. D’aquestes dades  anteriors, cal destacar, que com a màxim un 15% de l’anterior 

superfície podrà estar reservada a les estructures de drenatge. 

 

En el cas de la resta del sòl, aquest serà ocupat per sòl engraellat que haurà de seguir 

la legislació. En el cas de les truges en gestació, aquest haurà de tenir una amplada 

màxima de 20 mm. En canvi per a les biguetes han de tenir una amplada mínima de 80 

mm. 

Imatge comparativa entre l’antic sistema de truges en gestació en gàbies (esquerre) i el nou 

sistema marcat per la nova legislació on les truges es troben en patis (dreta).  
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 Per altra banda, a part de disposar d’aquestes superfícies per cada truja aquestes 

hauran d’estar juntes durant la fase de gestació, a partir de les 4 setmanes de la 

cubrició fèrtil fins a 7 dies abans del part. Durant aquesta fase de gestació, també serà 

requerit un sistema d’alimentació que pugui garantir que totes elles pugin alimentar-

se de forma suficient tot i estar en presència d’altres animals. Per a poder resoldre 

aquest problema, no es podrà requerir a lligar les truges.  

 

 En tercer lloc, un dels àmbits que també innova la nova directiva és amb el canvi de 

legislació referent a l’estructura de les parideres. Aquestes ara hauran d’ésser 

constituïdes de forma que la truja pugui construir el seu niu de manera natural. Per 

altra banda, cada paridera haurà de disposar d’un espai darrere d’aquesta per a poder 

assistir el part adequadament si és necessari. En cas que la truja es pugui moure 

lliurement, s’haurà de disposar d’un espai per a protegir els garrins preferentment 

amb barrots. 

 

 Per últim, també serà necessari que els ramaders coneguin i disposin del coneixement 

sobre el benestar animal. Per a que això es compleixi, les comunitats autònomes i  per 

tan els governs s’asseguraran que es respectin dites normatives. 

2.Control de la legislació 

Per a poder dur a terme un bon control de la legislació establerta, l’autoritat competent 

establirà un sistema de control per a poder informar al Ministeri de Agricultura Pesca i 

Alimentació abans del 31 de març de cada any, perquè aquest pugui informar alhora la 

Comissió Europea que s’està seguint la legislació.  

Aquests controls, que podran realitzar-se amb altres fins, seran molt importants de cara a 

obtenir dades estadístiques de cada territori. 

En cas que les granges inspeccionades no segueixin la legislació impartida pel Real Decret se’ls 

hi aplicarà una sanció. Tot i que el que va sortir publicat al BOE no s’especificava cap tipus de 

sanció específica, en el cas que es trobessin alguns casos de granges que no respectessin la 

nova normativa es podrien dur a terme mesures cautelars com la immobilització d’animals o 

l’aturada obligatòria de l’explotació. 

 

4 ARTICLES DE PREMSA 

Per a saber quina fou el ressò que tingué la noticia de la nova legislació als mitjans de 

comunicació hem fet una recerca dels diferents diaris per saber quina era la opinió que 

transmetien a la població. 

Pel que fa al número d’articles és baix un cop passats els anys de l’aprovació de la legislació, ja 

que foren pocs els que dedicaran grans pàgines al diari. Si ens referim als articles que hem 
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trobat són de caire econòmic. L’exemple que hem decidit posar al treball forma part del diari 

de Girona. 

Article digital Diari de Girona 

El títol de l’article és el següent: JARC alerta que el 65% d’explotacions de truges podrien 
desaparèixer.  

La temàtica de l’article, fa referència als problemes que tindran els ramaders per a complir la 
nova normativa, ja que el 65% de les explotacions de truges de la província de Girona tindria 
certes dificultats per acondicionar les granges. La JARC (Sindicat de joves agricultors i ramaders 
de Catalunya) calcula que d’aquest 65%  que poden desaparèixer un 25% haurà de destinar 
uns 50000€ per cada 100 truges per la realització d’obres. 

Per altra banda, la JARC denúncia a les faltes de comunicacions dels estaments polítics, que en 
el cas del parlament de Catalunya han estat nuls i esperen que se’ls ignori. El mateix Salvi 
Marull, responsable de la JARC, fa servir les paraules”ens temem que el Parlament com 
sempre ens donarà l’esquena”, “se’n renten les mans”. 

Per últim, l’article també destaca la problemàtica que hi ha hagut entre les granges i els 
ajuntaments, on aquests es veuen desbordats per la demanda de permisos d’obres i ajudes per 
part dels ramaders. 

 

5. ENTREVISTA A EXPERTS 
 

Entrevista a expert                                   Josep Creus (EXPERT PORCÍ) 

A continuació, hem decidit que era convenient pel treball, la realització d’una entrevista d’un 

ramader amb experiència que hagués viscut l’antic sistema durant varis anys i que hagués dut 

el canvi de legislació. La opinió del ramader és molt important, ja que és una visió que 

normalment pot discernir amb la dels veterinaris. A més a més, és difícil trobar la opinió d’un 

ramader a articles, cosa que en el cas del veterinari no passa. 

Josep Creus, de 69 anys, és responsable i propietari de societat anònima Ramse des dels 32 

anys, empresa integradora que a part de porcs, té gran quantitat de vedells d’engreix en 

intensiu. 

 

-Hola bon dia, en primer lloc, deixi’m que li pregunti: quan fa que es dedica a treballar en 

porcs? 

-Hola bon dia, bé doncs, l’ofici de ramader, com la majoria dels que tenen la meva edat, ja ens 

ve des de ben petits, ja que és algo que es mama a casa al veure els teus pares durant tot el dia 

a la granja. 
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- Per tan, es podria dir que porta més de mitja vida dedicada al món del porc? 

-Sí la veritat és que si, crec que són més de 53 anys si els comptes no s’equivoquen (riu). 

 

-Llavors durant aquests anys, ha vist molts tipus de manejos pel que fa a la truja en gestació i 

al seu benestar? 

-Home sí, principalment, crec que des dels anys seixanta fins ara hem pogut observar fins a 

tres tipus d’estils pel que fa maneig de la truja. Recordo que durant els anys seixanta, quan jo 

començava, les truges ja es trobaven en grup, i no fou fins als setanta quan decidiren que era 

més econòmic tenir la truja en una gàbia durant tota la legislació, i la veritat és que ho era i 

més còmode també. I pel que fa al sistema actual, dons les tornem a tenir en grup un altre cop 

com abans. 

-Com vas veure l’últim canvi de legislació? 

-El principi no em va fer gaire gràcia la veritat, a ningú li agrada que li diguin que s’ha de gastar 

uns diners de forma obligatòria, però bueno la llei és la llei (riu). 

-Com vas gestionar les reformes per seguir la nova llei del benestar? 

-Algunes naus les vaig poder aprofitar retirant les gàbies i convertint-les en corrals, mentre que 

algunes altres, vas ser necessari la construcció des de zero.  

-Pel que fa a altres companys de la zona com creus que han rebut la notícia de la nova 

legislació? 

-Crec que el sentiment és generalitzat, i fins i tot alguns han arribat a tancar la paradeta, però 

el final tots hem acabant passant pel tubo. 

-Ja per acabar, quina és la teva opinió al respecte de com es va crear aquesta nova legislació? 

Creus que hi hauria d’haver algun canvi respecte al preu del porc? 

-Sens dubte, aquesta legislació no es va tenir gaire en compte el ramader, ja que no es van 

realitzar cap tipus de consulta. Crec que és més una legislació de cara a la galeria per tenir 

content el consumidor. Pel que fa a la segona pregunta, si que crec que s’hauria de pujar el 

preu del porc, ja que amb aquestes millores de benestar, el preu del tot el que seria cicle del 

porc ha augmentat, però bé, ja sabem que el més importa és el preu del producte final a 

supermercat i ens hem d’adaptar. 

-Moltes gràcies per la seva atenció. 

- A vosaltres. 
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6 OPINIÓ SOCIAL 

1. Preguntes de les enquestes 

Durant el transcurs del treball, s’ha cregut que era de vital importància saber quina era la 

opinió de la gent. Per aquesta raó, es van realitzar un conjunt d’enquestes mitjançant xarxes 

socials i a peu de carrer a vàries persones. A pesar que es va intentar arribar al major ventall 

d’edats, hi alguns grups de població que predominen com és l’interval de 16 a 25 anys. Per 

últim, destacar, que no s’ha tingut cap tipus de preferència pel que feia a professions, races o 

sexes a l’hora de contestar, ja que tots els 72 enquestats podien respondre l’enquesta de 

forma completament lliure. 

A l’hora de contestar les preguntes, cinc de les sis preguntes de la que es componia l’enquesta, 

eren amb respostes ja establertes, mentre que una de les sis corresponia a una pregunta on es 

podia fer ús del redactat. 

Pel que fa als percentatges de la població exactes que han respost les enquestes són els 

següents: 

 

 De 16 a 25 anys: 54,17% dels enquestats 

 De 25 a 35 anys: 34,72% dels enquestats 

 De 35 a 50 anys: 5,56% dels enquestats 

 De 50 a 65 anys: 4,17% dels enquestats 

 Més de 65 anys: 1,39% dels enquestats 

 

A part de la pregunta inicial sobre l’edat, l’enquesta es componia de cinc preguntes més de 

caràcter senzill per a que l’enquestat no hagués de fer molt d’esforç a respondre-les.  

La primera pregunta es componia per saber si la població enquestada es trobava en contacte o 

tenia algun tipus de relació amb el sector ramader. Pel que foren les respostes a la pregunta 

foren les següents: 

Les respostes foren les següents 

 Un 42,25% dels enquestats té relació amb el sector ramader 

 Un 57,75% dels enquestats no té relació amb el sector ramader 

 

En segon lloc, la segona pregunta, feia referència a saber si l’enquestat tenia alguna idea sobre 

el canvi de legislació referent al benestar animal de les truges. 

Les respostes foren les següents 

 Un 44,4% de la població enquestada coneixia la nova legislació 

 Un 55,6% de la població enquestada desconeixia la nova legislació 
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Observant aquests resultats, podem veure que  s’assemblen considerablement a la pregunta 

anterior. Aquest fet ens estaria indicant que la majoria de gent que es troba en relació amb el 

sector ramader, tenia coneixement de la implantació d’aquesta nova legislació. 

Respecte a la tercera pregunta, aquesta qüestionava sobre l’afer anterior i quin era la opinió 

de l’enquestat per saber què en pensava d’aquest canvi de legislació del sector porcí per a la 

millora del benestar animal.  

De les 58 persones que respongueren la pregunta, la quantitat de respostes foren molt 

variades, ja que les opinions diversificaven molt. Tot i així, cal destacar, que a  pesar d’aquesta 

diversificació, les opinions es podien dividir en tres apartats. 

 La primera i també la majoritària, coincidia que era primordial per a la salut dels 

animals que aquests es trobessin en millors de cara al benestar animal 

 

 Per altra banda, es trobava la opinió que defensava l’antiga legislació, ja que aquesta 

havia reformat completament el sector provocant la venda de multitud de granges 

degut a la impossibilitat d’afrontar les reformes. A més a més, el sector defensor 

d’aquesta  

 

 Per últim, una opinió molt minoritària era la que li era igual l’aspecte del benestar 

animal. 

 

La quarta pregunta tractava la qüestió de si era necessari un increment del preu del porc per a 

poder afavorir el ramader i així poder compensar la despesa invertida en la millora del 

benestar.  

Les respostes foren les següents: 

 Un 77,78% dels enquestats creien convenient un increment de preu del porc per 

afavorir el ramader 

 Un 22,22% dels enquestats no creien que fos convenient aquest increment. 

 

Pel que fa a la cinquena i última pregunta, tenia com a missió saber si la gent estaria disposada 

a pagar més per un porc on els seus orígens han estat amb un bon benestar o si seguirien 

optant per a la opció més barata. 

Les respostes foren les següents: 

 Un 73,61% dels enquestats estarien disposats a pagar més pel producte amb millor 

benestar. 

 Un 26,39%  dels enquestats optarien per la opció més barata 
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Els resultats d’aquesta pregunta, ens indicarien que la majoria de gent que estaria a favor 

d’augmentar el preu del porc per a fomentar el benestar animal també estaria disposat a pagar 

més per un producte de qualitat. 

 

2. Conclusions de les enquestes 

Centrant-nos amb la majoria dels enquestats, podem afirmar que la majoria de la població es 

troba a favor de millorar el benestar animal a pesar de desconèixer la legislació actual. Aquest 

fet podria respondre a que a mesura que avança en el temps la societat, la població mostra 

més respecte pels animals intentant millorar-ne les condicions durant el cicle reproductiu. 

Per altra banda, també destaca el fet que la immensa part de la població enquestada estaria 

disposada a pagar més per una millor condició del producte comercialitzat. Ara bé, si ens fixem 

amb anàlisis de mercats realitzats els últims anys, ens adonarem que la gent segueix optant pel 

producte més barat independent de quines siguin les condicions amb què ha estat criat. 

Aquest fet es veuria confirmat amb el creixement d’establiments que opten pel producte barat 

com seria el cas de la cooperativa agropecuària de Guissona. 

 

7. Conclusió final 

La conclusió final que traiem del treball, és que aquest canvi de legislació es va redactar gràcies 

a la forta pressió que realitzaren els consumidors als polítics. Això ens indicaria que la gent, 

actualment es troba fortament conscienciada amb els animals que consumeix, acte que 

reflecteix un cert avanç en la societat actual. 

Ara bé, fixant-nos amb opinions, d’altres ramaders, aquesta legislació posada en vigor els 

darrers anys, no implica en absolut la opinió d’aquests, ja que com acostuma a passar amb 

l’esglaó polític, no hi va haver cap tipus de comunicació entre aquests i els ramaders. Aquest 

fet, sens dubte és el que provoca més malestar en el sector, primari, ja que com a 

professionals que porten molts anys treballant en el sector, no agrada que se’ls comuniquin 

noves legislacions sense haver passat per un consens abans d’aplicar-se. 

A més a més, en aquest fet, es tracta d’una legislació que implica canvis estructurals de gran 

tamany, ja que com s’ha comentat durant al transcurs del treball, alguns podien haver de 

reformar completament la seva granja. 

Per últim,  un dels factors que es tenen en compte durant el treball és l’impacte econòmic que 

no es veu reflectit en el preu final del producte, fet que repercuteix molt en la labor del 

ramader. 
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En resum, el fet del benestar animal en truges gestants, és un tema que té com a principal 

al·licient el conflicte entre la població, ja que la defensa o la contra dependrà del estatus ètic 

de la persona en qüestió. 
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