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1.- Dades 
 

ENTITAT: Associació Catalana d’Innovació del sector carni porcí “INNOVACC” 
NIF: G-17995978 
 

S’adjunta taula dels resultats de l’entitat dels darrers exercicis, la previsió pel 
2016 i el pressupost pel 2017. 
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2.- Antecedents 
 
Breu descripció de la trajectòria del clúster o entitat representativa, tot fent 
referència a: 
 
• Treballs o projectes realitzats amb èxit 
 
L’activitat principal d’INNOVACC és l’impuls i el suport al desenvolupament 
de PROJECTES COL·LABORATIUS estratègics del sector carni porcí, amb 
la participació dels seus associats.  
 
Els projectes que s’impulsen són de dos tipus: 
 

� Projectes oberts: tots els membres d’INNOVACC poden participar-hi 
i/o consultar la seva evolució en qualsevol moment 

� Projectes restringits: només les empreses interessades i el gerent del 
clúster en coneixen la seva evolució. 

 

Tots els projectes on s’involucra INNOVACC són col·laboratius, amb un mínim 
de dos membres associats. 
 

Els projectes realitzats amb el suport d’INNOVACC -classificats pel seu any 
d’inici- han estat els següents: 
 

Iniciats 
l’any  

Projectes 
oberts 

impulsats  

Projectes 
restringits 
impulsats  

Empreses 
participants  

Institucions 
participants  

2008 7 - 12 9 
2009 6 1 24 8 
2010 4 11 27 8 
2011 4 9 30 7 
2012 5 15 37 10 
2013 8 8 44 9 
2014 7 10 41 6 
2015 6 7 45 7 
2016 9 2 49 8 

TOTAL 56 63 63 15 
 
 

Molts d’aquests projectes han sorgit i s’han treballat dins del propi clúster, però 
alguns són projectes desenvolupats amb altres clústers catalans, com són:  

o el clúster de béns d’equip (CEQUIP)  
o el clúster de nutrició i salut (AINS)  
o el clúster de l’aigua (CWP)  
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o el clúster d’eficiència energètica (CEEC)  
o el clúster ferroviari (RAILGRUP)  
o el clúster d’envasos (PACKAGING CLUSTER)  
o el clúster del vi i del cava (INNOVI)  
o el clúster dels medis de producció agrícola (FEMAC) 

 

Dels projectes iniciats i desenvolupats fins ara: 
>25% han arribat a la fase d’implantació de la solució 
>40% han arribat a la fase de proves pilot, prototipatge, etc. 
>50% han arribat a la fase d’estudi de viabilitat 

 
 

Els projectes oberts que s’han estat treballant fins ara han estat els següents: 
 

Eix Estratègic Projecte Obert 

Mercat de futurs del preu de la carn de porc  

Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica  Innovació en 
matèries primeres Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita dolça de Catalunya i cítrics de Llevant per a 

l’alimentació porcina  

Bones pràctiques pel control de salmonel·la durant tota la cadena alimentària 

Estudi pilot d’implantació d’un Programa voluntari de control de salmonel·losi porcina a Catalunya 

Opcions de certificació del compliment del programa de control de salmonel·losi al sector carni porcí  

Elaboració d’un Manual de seguretat alimentària per al sector carni porcí  

Eina interactiva per a la gestió del Manual de seguretat alimentària del sector carni porcí que incorpori 
protocols d’actuació davant crisis alimentàries en empreses càrnies  
Millora de la gestió de l’aigua al sector carni porcí i augment de la seguretat alimentària, mitjançant noves 
alternatives de neteja i desinfecció per a granges, transport i instal·lacions d’indústria transformadora  

Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors 

Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins  

Disseny higiènic de solucions de drenatge al sector alimentari  

Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions d’animals vius 

Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions frigorífics  

Innovació en 
seguretat alimentària 

Eliminació d’etiquetes en caixes d’indústria càrnia  

Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la traçabilitat en el sector carni porcí  

Alternatives per al marcatge i lectura de canals/pernils mitjançant visió artificial 
Innovació en 

traçabilitat completa 
del sector Anàlisi de l’evolució de la qualitat de la carn de porc blanc dels darrers anys i propostes de millora a curt 

termini  

Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del producte carni en la cadena de distribució 

Mapa de l’estat i els usos de la mecatrònica i oportunitats de futur  

Alternatives d’higienització de ganivets en escorxadors i sales de desfer  

Robotització del desossat en pernil fresc  
Noves solucions de robotització en escorxadors i sales de desfer de porcí  
Noves solucions de neteja i desinfecció en continu de cintes transportadores  
Alternatives per a l’eliminació de castració de mascles i detecció d'olor sexual  
Desenvolupament de nous sensors predictius per a productes carnis elaborats  

Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils o kits d’autocontrol, amb NIRs de butxaca low cost  

Innovació en 
processos productius 

Valorització de proteïna de menuts 

Innovació en 
Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals catalans als nous hàbits de consum, mantenint la 
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seguretat alimentària  

Opcions de desenvolupament de productes de carn de porc altament saludables  

Avantatges del ferro com a component de la carn de porc, per a la millora de la salut de determinats sectors de 
la població 
Desenvolupament i creació d’una marca de pernil curat d’alta qualitat (mitjançant IGP o altres tipus de 
registres)  
Optimització del procés de llescat de carn i productes elaborats  
Tecnologia innovadora per al control de sal en pernils  

productes – 
segmentació 

Alternatives a la utilització de nitrificants, solucions per aconseguir “etiquetes netes”, substitució d’al·lèrgens 

Estudi de reutilització de l’aigua del sector carni porcí  

Missió tècnica per a conèixer plantes de biogàs d'Alemanya  

Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector porcí  

Valorització dels residus plàstics que s’obtenen de les línies d'envasat en empreses elaboradores de productes 
de carn de porc  

Alternatives de tractament de la salmorra residual en empreses elaboradores de pernil curat  

Networking per a la innovació en eficiència energètica per a la indústria càrnia  

Innovació en tractament d’aigües: depuració més eficient i opcions de reutilització d’aigua en escorxadors, 
sales de desfer i indústria transformadora  
Alternatives de tractament i valorització de pèl i residus sòlids no valoritzables de porcí mitjançant la generació 
de biomassa i el seu aprofitament energètic in-situ  
Solucions avançades de gestió i monitorització energètica per a sistemes de fred/assecat en el sector carni 
porcí  
Monitorització i definició d’accions correctores per a l’optimització energètica i d’operació a les EDAR 
d’escorxador i sales de desfer  
Metodologia del càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica al sector carni porcí, i foment de la seva 
reducció  
Assecatge solar de purins de porcí i tractament del residu sec 
Reducció de nitrogen de purins porcins amb l’aportació de premsat de vi 

Innovació 
mediambiental 

Reducció de males olors en escorxadors i granges de porcí  

Eina de seguiment continu de les novetats i tendències en packaging per a l’alimentació càrnia 

Reducció de pèrdues d’envasats carnis millorant el segellant 

Envàs 100% reciclable per a productes carnis 

Innovació en 
envasos i 

embalatges 

Envasos amb propietats antimicrobianes per a carn fresca 

Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d'INNOVACC  
Internacionalització 

Opcions d’aprofitament del transport ferroviari per a l’exportació dels productes carnis a la resta d’Europa  

Benchmarking Benchmarking en gestió econòmica d’indústria càrnia de porcí 
Avantatges sobre la salut menjant carn de porc i productes derivats 

Comunicació Promoció de la carn de porc i productes derivats mitjançant la col·laboració de cuiners catalans reconeguts de 
primer nivell 

 
 

• Nombre d’empreses i organitzacions que en formen part / Nombre de 
treballadors / Volum global de facturació de les empreses que 
l’integren 

 
INNOVACC està format per 91 associats, amb 18 institucions i 73 empreses 
(d’aquestes n’hi ha 58 que són PIMES).  
 
L’evolució del clúster des de la seva constitució, l’any 2008, ha estat la següent: 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 

Empreses associades 44 40 40 41 47 56 61 67 73 

Institucions 
associades 17 17 17 17 17 16 17 17 18 

Personal propi 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 

Facturació agregada 
de les empreses 
associades (M€) 

2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340* - 

Exportació agregada 
de les empreses 
associades (M€) 

657 703 636 671 728 1055 1297 1448 - 

Total de treballadors 
de les empreses 
associades 

5515 5449 5613 6652 7019 9714 13336 14071 - 

 

(*) dades del darrer exercici tancat 

 
Facturació d’empreses associades (per sectors de producció) i el número de 
treballadors: 
 

SECTOR Treballadors M € 
Ramaderia  2.676 474,80 €  
Escorxadors i sales de desfer  4.068 1.787,55 €  
Additius  48 20,21 €  
Elaboradors carnis  3.459 844,51 €  
Logística especialitzada  183 40,68 €  
Fabricants de maquinària  554 85,33 €  
Enginyeries i consultories 238 13,70 €  
Laboratoris sanitaris i solucions d’higiene 2.846 73,29 €  
TOTAL 14.071 3.340,07 €  
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• Recursos i capacitat tecnològica 
 
Dins del clúster carni porcí INNOVACC hi participen diferents empreses i 
institucions de la cadena de valor principal (granges, escorxadors, sales de 
desfer i elaboradors de productes carnis) però també tot tipus d’activitats de 
sectors auxiliars. A continuació es mostra la cadena de valor del clúster. 

 

 
 
El sector carni porcí català és un referent a nivell mundial (valors 2014): 
 

� Espanya és el 4t productor mundial de carn de porc amb 3,6 M de 
tones, després de Xina (56,5 M), USA (10,3 M), Alemanya (5,5 M). Per 
davant de Brasil (3,3 M), Rússia (2,6 M), Vietnam (2,4 M), França (1,9 
M), ... 

� Espanya té un cens porcí de 25,4 M caps de bestiar. Catalunya 
representa un 27% d’aquest cens (6,8 M caps). 

� Catalunya sacrifica 19,4 M de porcs que suposa un 45% del total de 
l’Estat (43,2 M). Nota: Bcn 8,7 M i Girona 8 M. 

� Catalunya té una producció de carn de porc (1,6 M de tones) semblant 
a països com França, Polònia i Dinamarca i està per sobre de països 
com Itàlia, Holanda i Bèlgica. 
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� Catalunya factura 6.141 M€, ocupa 14.653 treballadors, en 609 
empreses. 

� Les exportacions de carn de porc i derivats de l’Estat espanyol foren 
1.510.974 tones. Catalunya exporta un 67% del que exporta tot l’Estat. 

� Els principals destins de les exportacions des de Catalunya foren. 
- països de la UE (França, Itàlia, Alemanya, Holanda, Dinamarca, 

Regne Unit, Portugal...) 
- exportació a països tercers (Xina, Hong-Kong, Japó, Corea del 

sud, Filipines...) 
� Les exportacions de carn porcina s’han multiplicat gairebé per tres en 

deu anys. (de les 564.890 tones del 2004 a les 1.510.974 tones del 
2014) 

 

 
 
INNOVACC agrupa a les principals empreses del sector, i compta també amb 
els centres d’expertesa existents a Catalunya, que alhora són centres de 
referència a nivell mundial per la seva capacitat tecnològica. 
 
 

INNOVACC 
(total) 

INNOVACC 
(ind.càrnia 

porcina) 

Catalunya 
(ind.càrnia 

porcina) 

% INNOVACC 
vs. Catalunya 

(ind.càrnia 
porcina) 

Treballadors 14.071 9.521 14.653 64,98% 

Facturació 
(M€) 

3.340 2.879 6.141 46,88% 

 
INNOVACC forma part de: 
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• Client o mercat potencial 
 
Per a les empreses càrnies: 
 

• Es preveu un creixement a nivell domèstic i internacional (especialment 
en països més desenvolupats de la UE, Nord Amèrica, Japó, ...) de 
productes amb alt valor afegit (més saludables, gourmet, ecològics, 
sense antibiòtics, amb distintius de qualitat, en tendes plaer, ...). 

• Pels productes de gran volum, es preveu augmentar l’exportació en 
països superpoblats com Xina, Índia, EEUU, Brasil, Nigèria, Rússia, 
Japó, Corea del Sud, Canadà i Mèxic. També es poden mantenir les 
elevades xifres d’exportació a la Unió Europea, (principalment a 
Alemanya, França, Regne Unit). Serà fonamental millorar la qualitat 
dels productes i la seva seguretat alimentària, mantenint els preus 
competitius que tenen actualment les empreses catalanes.  

 
Per a les empreses dels sectors auxiliars que també formen part del clúster: 
 

• Es preveuen noves oportunitats per processos d’implantació de noves 
instal·lacions, sobretot en països en vies de desenvolupament, 
principalment al centre i sud d’Amèrica i a Xina i sud-est asiàtic. 

• Als mercats de la UE i altres països desenvolupats, es podrà mantenir o 
augmentar la xifra de vendes si aquests sectors auxiliars mantenen la 
seva competitivitat mitjançant l’automatització, les eines TIC (indústria 
4.0, “internet de les coses”), l’eficiència energètica, etc. 

 
 
3.- Projecte 
 
3.1. NOM 
 
“Validació d’un sistema de desinfecció d’aire calent en camions de transport 
d’animals vius”. 
 
 
3.2. OBJECTIUS 
 

L’objectiu del projecte és validar un sistema d’aire calent forçat dissenyat pel 
grup Castanyé com a tractament tèrmic de desinfecció per a les caixes de 
camions de transport d’animal viu (porcí), davant de perills microbiològics 
rellevants (especialment Salmonella, Listeria monocytogenes i PRSS). El 
procés permetria fer un pas endavant en la higiene i desinfecció de camions de 
transport d’animal viu, tant des d’un punt de vista d’higiene i seguretat 
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microbiològica, com d’estalvi de temps invertit en el procés, estalvi d’aigua i 
minimització dels residus químics en els afluents. 
 
Es tracta d’un projecte de cooperació pel desenvolupament de productes 
innovadors coherents amb els reptes estratègics del sector carni porcí, on hi 
participen els associats del clúster: RS Aluminkar SL, IRTA, Frigoríficos del 
Nordeste SA, Noel Alimentària SAU. 
 

 

3.3. DESCRIPCIÓ 
 

Finalitat del projecte:   
 

Millora de la seguretat alimentària en el sector carni porcí mitjançant la 
introducció d’un sistema d’aire calent forçat per a desinfecció de camions 
d’animals vius, per tal de millorar l’eficàcia de la neteja i desinfecció i minimitzar 
el risc de contaminació creuada enfront a Salmonella, L. monocytogenes, 
PRSS. 
 
 
Metodologia i pla de treball:  
 

Per tal de validar el nou sistema d’aire calent, es planteja una estimació de la 
letalitat microbiològica (càlcul del valor P per a Salmonella, Listeria i PRSS), 
així com l’avaluació de l’eficàcia en la reducció dels nivells de contaminació 
natural de Salmonella de la caixa del camió i microbiota deteriorant, 
microorganismes viables totals i enterobacteris.  
 
El tractament tèrmic es realitzarà en condicions reals de tractament a nivell 
industrial, en una nau industrial de l’empresa RS Aluminkar SL (del Grup 
Castanyé) on està instal·lat el sistema d’aire calent forçat a validar 
tèrmicament, amb camions de transport d’animals vius subministrats per 
granges/escorxadors. Els camions de transport d’animals vius seran 
seleccionats com a procedents de granges de major risc (nivell 2 o nivell 3 per 
salmonel·la, és a dir amb prevalença superior al 20%). Un cop descarregats els 
animals a l’escorxador, aquests aplicaran als camions els seus protocols 
rutinaris de retirada de residus i neteja i posteriorment, els dirigiran a les 
instal·lacions del grup Castanyé per a l’aplicació del tractament tèrmic de 
desinfecció per aire calent forçat. 
 
IRTA en col·laboració amb el Grup Castanyé, realitzarà un estudi de la 
distribució de les temperatures assolides durant el tractament de desinfecció 
amb aire calent mitjançant l’ús de 9 sondes de registre de temperatura, 
validades externament, propietat del Grup Castanyé, i distribuïdes a diferents 
punts de la caixa del camió per tècnics de l’IRTA. 
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L’estudi es realitzarà en 6 camions de cadascuna de les tipologies (per 
exemple, màxim 3 camions per dia, assegurant una temperatura inicial de la 
caixa equivalent i raonablement previsible) de camions seleccionats per a la 
realització del projecte. 
 
Els perfils tèrmics, per a cada sonda i localització, seran processats per IRTA,  
per tal d’estimar la letalitat microbiològica del procés en cada punt enregistrat, 
mitjançant el càlcul del valor P, utilitzant els paràmetres d’inactivació tèrmica (D 
i z) de cada un dels microorganismes estudiats. Es realitzarà una recerca 
bibliogràfica per a determinar si hi ha dades de variabilitat intrínseca entre 
diferents soques, ambient i femtes. Els resultats permetran identificar la 
homogeneïtat o no del tractaments i la possible presència de punts freds de la 
caixa del camió o no, així com quantificar la letalitat del tractament enfront a 
cada un dels perills considerats i la variabilitat associada.  
 
Així mateix es realitzarà l’estudi de l’efectivitat del tractament front a la 
contaminació natural de salmonel·la. Per a aquest estudi, es realitzarà un 
mostreig d’una superfície de 1000-1500 cm2 (suma de 5 superfícies al llarg de 
tota la caixa del camió) abans i després del tractament de desinfecció amb aire 
calent. En total es realitzaran 12 analítiques per tipologia de camió, i per a 
determinar la presència/absència de Salmonella spp. per combinació de 
microbiologia clàssica (enriquiment en aigua de peptona) i confirmació 
específica de Salmonella spp. per a PCR a temps real.  Paral·lelament es faran 
recomptes de microorganismes viables totals i/o enterobacteris. 
 
Donat que es pretén treballar amb contaminació natural per salmonel·la, caldrà 
seleccionar aquells camions procedents de granges amb un risc més elevat 
d’ésser contaminats per salmonel·la. El treball en condicions de contaminació 
real, si bé necessària, té el risc de que si no es detecta salmonel·la en els 
camions abans del tractament no permetrà en cap cas obtenir resultats 
concloents en relació a l’eficàcia del tractament de desinfecció front aquest 
patogen i per tant, la necessitat de dur a terme un assaig d’inoculació 
(challenge test) no contemplat en aquesta metodologia.   

 
 

Alineació del projecte amb l’estratègia del sector carni porcí 
 
Les actuacions a desenvolupar estan completament alineades amb l’estratègia 
del sector carni porcí. (Veure “Annex 2. Actualització Estratègica del sector 
carni porcí” elaboradora per Clúster Development i ACCIÓ des de setembre de 
2015 fins al gener de 2016.). Els reptes detectats per al sector són: 
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Repte / Àrea de 
Treball 

Productors de carn fresca/ 
congelada 

Elaboradors 

Innovació en el 
desenvolupament del 
producte per clients  

Productes Food service / 
Plats preparats  

Adaptació a nous moments de 
consum / perfils de consumidor  

Innovació i 
comunicació porc com 
aliment saludable  

Reptes per proveir producte 
adaptats al mercat (salut, 
qualitat Premium)  

- Producte més saludable/ 
Comunicació  
- innovació productiva per 
marques de contingut  

Innovació logística i 
tecnològica  

Nous transports i mètodes 
de refrigeració (exportació,  

Investigació tecnologies que 
allarguin caducitat dels 
elaborats  

Innovació en 
desenvolupament 
empresa càrnia/ 
proteínica  

Oportunitat 
desenvolupament en gall 
dindi  

Productes proteínics:  
- gall d’indi  
- like meat  

Coneixement 
consumidor, 
desenvolupament de 
nous mercats  

- Focus en mercats asiàtics 
de creixement  
- Especialització Food 
Service  

-Estratègies Premium en 
elaborats  
- Desenvolupament 
internacional d’especialitats 
pròpies  

Implantació 
Internacional 
(productiva/comercial)  

Noves vies 
d’Internacionalització:  
-xarxa comercial pròpia  
-Multi localització producció  
 

Noves vies 
d’Internacionalització: xarxa 
comercial pròpia, Multi 
localització producció, exportar 
semielaborats, partners 
estratègics locals  

Integració dels models 
de negoci  

Integració per accedir a nous 
mercats  
- cap als elaborats / plats 
preparats  
- Enrere per reduir volatilitat 
matèria prima  

- Integració com a eina per 
accedir a nous mercats  
- Integració cap endavant: punts 
de venda, venda online.  

Guanyar Massa crítica 
(comercial)  

Guanyar dimensió per 
competir a mercats 
internacionals  

Guanyar dimensió per competir 
a mercats internacionals  

Enfortiment cadena de 
valor  

Socialització cost purins  
Millora seguretat alimentària  

Millora seguretat alimentària  

 
El projecte està alineat amb els reptes següents: 

o Innovació logística i tecnològica 
o Enfortiment cadena de valor 

 
Així mateix el projecte està alineat en l’àmbit sobre el qual actua el projecte. 
Segons un estudi realitzat per l'EFSA, el 2009, Espanya era un dels països 
amb més prevalença de Salmonella tant en porcs de cria com d’engreix. Els 
animals infectats introdueixen contínuament aquest patogen tant als animals de 
transport com a l’escorxador. Si bé en disposició del Reglament (CE) nº 
2160/2003, respecte al control de Salmonella i altres agents zoonòtics, s’ha 
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anat posant en marxa una sèrie de plans de control per a intentar reduir la 
prevalença d’aquests agents causals a tota la cadena alimentària (producció i 
processat, inclòs especialment el sector primari i la distribució) i així reduir-ne el 
risc associat pel consumidor. Els programes de control estan establerts de 
manera obligatòria en el sector primari per les aus, però encara no estan 
implementats en porcí: Només alguns estats membres els apliquen de forma 
voluntària (Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Holanda, Àustria, Regne Unit, 
Irlanda, Suècia, Finlàndia i Noruega). La prevalença de Salmonella en canals 
porcines està regulada en els criteris d’higiene del Reglament EU 2073/2005. 
L’acompliment del criteri microbiològic d’higiene permet un màxim de tres 
canals positives per a cada 50 de mostrejades en un mostreig de n=5 realitzats 
en 10 setmanes consecutives però cadascun en dies diferents de la setmana 
(Reglament (CE) 2073/2005) i per tant garantir la seguretat alimentària i els 
riscos microbiològics associats al procés. 
 
El 2014 a EU, un 7,93%, dels animals de granges de porcs van ser positius per 
Salmonella amb un marge de variabilitat entre 0%-34%. A nivell d’escorxador, 
un 0,24% dels animals també van donar positiu. El 2014, Espanya no va 
aportar dades, però durant el 2013, el 30% de les femtes de porc analitzades 
(avaluades per lots) a nivell d’escorxador van ser positives per Salmonella 
(EFSA 2015a i b). A l’any 2014 i a nivell d’EU la presència de Salmonella es va 
detectar en pinso acabat per porcs en 1,86% de les mostres (mostres 
individuals i/o lots) analitzades a Europa i en un 10,99% a Espanya (EFSA 
2015b). En general, el transport del bestiar fins a l’escorxador es considera una 
de les fases crítiques en la qualitat i seguretat de l’animal que arriba a 
l’escorxador, així com indirectament en la qualitat de la canal i també en la carn 
fresca a consumidor. Diversos estudis conclouen que aquesta etapa constitueix 
un factor de risc per a la contaminació dels animals per Salmonella i en 
conseqüència, contribueix a augmentar la seva prevalença en la canal i la carn 
de porcí. Dades d’un estudi realitzat a Catalunya l’any 2011 van posar en 
evidència que una elevada proporció de camions que va a recollir els animals a 
les explotacions per portar-los a l’escorxador estaven contaminats per 
Salmonella (Projecte Assaporc-Innovacc_2011). Els camions de transport 
d’animal viu van tenir un percentatge de mostres positives alt, encara que 
variable del 36,4-68,2% abans de carregar els animals i de 27,3-59,1% després 
de la càrrega. 
 
Listeria monocytogenes és un agent zoonòtic que causa la listeriosi en humans, 
si bé el nombre de casos reportats en humans no és tan elevat com per 
Salmonella, la seva taxa de mortalitat és més de 100 vegades més elevada. La 
prevalença de L.monocytogenes, en diferents tipus d’animals (EU, 2014) va ser 
molt més baixa que per Salmonella, amb un 1,28% en general per a diferents 
animals, i un 0,015%, en concret, en porcí. Espanya només va aportar dades 
per vacum, no reportant cap mostra positiva. Listeria monocytogenes és un 
agent zoonòtic, molt ubic, regulat en el criteris de seguretat per a productes 
llestos pel consum amb un màxim permès a final de vida útil de 100 ufc/g 
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sempre i quan no es tracti de productes per usos especials, o nens petits on el 
criteri que aplica és absència en 25g a Estats Units i altres països com Japó, 
els criteris per a l’exportació exigeix absència en 25 g. En quan a productes 
LPC (llestos pel consum) derivats de porcí es van reportar, a nivell EU en 
general, i a nivell espanyol (2014), un 0,42% i un 3,52%, respectivament, de 
mostres que no complien el criteri de seguretat microbiològica, amb recomptes 
> 100 UFC/g   (EFSA 2015b).  
 
El virus del síndrome reproductiu y respiratori porcí (PRRS) és un agent 
infecciós important per la indústria porcina mundial (Neumann et al., 2005; NPB 
2011; Nieuwenhuis et al., 2012). El virus no afecta als humans però es 
considera un problema important de bioseguretat i salut animal. Si bé es podria 
considerar que PRSS és una malaltia quasi endèmica en els països europeus 
productors de bestiar porcí. En granges lliures de la malaltia o quan ha 
transcorregut un llarg període des de l’últim cas poden aparèixer brots aguts 
que tarden 2-3 mesos en remetre. En aquests casos es poden perdre un 10% 
dels porcs petits. Les pèrdues en reproductores es deuen a l’augment 
d’avortament, repeticions, mortinats, momificats, així com mortalitat de lletons 
lactants i despesa en medicació. En els porcs en creixement provoca 
problemes respiratoris i complicacions bacterianes que augmenten les pèrdues 
i el cost. El virus pot sobreviure durant llargs períodes a temperatures fredes 
(Benfield et al., 1992; Bloemraad et al., 1994; Zimmerman et al., 2010), el que 
permet una transmissió indirecta inclús via camions de transport. De fet, els 
camions de transport es consideren la segona font de contaminació més 
important (Torremorell et al., 2004). Entre les diferents vies potencials de 
inactivació s’inclou l’assecat complet del camió  durant 8h i el tractament tèrmic, 
71ºC 30 min seguit de 2 hores d’inactivitat (Dee et al, 2005b, Dee et al, 2007). 
Disminuir la prevalença o el risc de la presència de PRRS en els camions de 
transport, considerats una de les principals vies d’infecció permetria reduir la 
problemàtica en bioseguretat i considerar-se una mesura més de biocontenció 
de la malaltia, evitant problemes de salut animal i reduint les pèrdues 
econòmiques a granja. En aquest sentit, la tecnologia que es presenta en 
aquesta proposta pot ser per tant, una bona alternativa d’inactivació del PRRS. 
 
Segons l'informe de l'EFSA (2011) referent a salut pública i inspecció de carn, 
les canals de porc seguien essent considerades d’alt risc envers Salmonella 
tant per la prevalença com pel nombre de casos que afecten. S.aureus es 
considera de baix risc i L. monocytogenes de risc mitjà. 
 
La neteja i desinfecció dels camions de transport d’animal viu, és costós i llarg 
degut a la seva dimensió i al disseny interior (en diferents pisos i compartiments 
necessaris per a poder traslladar als animals amb comoditat i seguretat). 
Actualment, si es vol fer bé, incidint en tots els racons, utilitzant detergent i 
desinfectant, esbandint correctament en cadascuna de les fases i assecant 
correctament al final, el procés, que es sol realitzar de forma manual, necessita 
al menys 3 hores. A part el temps d’assecat dels vehicles. En conseqüència, 
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els camions solen rentar-se massa superficialment, moltes vegades ni es 
desinfecten i fins i tot ni s’utilitza detergent durant l’etapa inicial de neteja 
(Projecte INNOVACC 2014), i fins i tot s’han publicat algunes dades a EEUU on 
es comenta que el 50% de camions utilitzats pel transport de porcs no es 
renten entre viatge i viatge (Schneider et al., 2011). Bigras-Poulin et al. aren 
seguir 400.000 moviments de porcs i varen calcular que un camió s’utilitzava 
més d’una vegada sense desinfectar en el 80% dels casos. En alguns casos, 
fins i tot més de 10 vegades abans de desinfectar-se. 
 
L’aplicació de procediments de neteja i desinfecció deficients, podria ser una de 
les causes per les quals s’observa una excessiva contaminació per Salmonella 
en aquests ambients. Contaminació que pot representar un punt important de 
re-contaminació creuada. No obstant, fins i tot aplicant les diferents etapes del 
procés, detergent i desinfectant, no sempre els resultats són els esperats, ja 
sigui perquè l’aplicació manual no és efectiva, per el trinomi 
dosi/temps/temperatura o perquè les entrades i sortides de l’operari en 
cadascuna de les etapes i la complexa arquitectura dels camions ho dificulten 
(Projecte INNOVACC 2014).  
 
S’ha demostrat que en només 2 o 3 hores, Salmonella pot infectar a animals 
exposats a ambients contaminats, tals com els dels vehicles de transport de 
bestiar als escorxadors; també que Salmonella pot sobreviure molt de temps 
amagada en partícules de pols i matèria orgànica residuals. Per tant, és 
necessari buscar procediments alternatius efectius aplicats de forma 
automàtica o semi-automàtica que ajudin a augmentar l’eficàcia, estalviar 
temps total  invertit en el procés, reduir la despesa total en aigua i energia i 
alhora fer-la més sostenible a nivell ambiental.  
 
Aquesta és la base de partida del present projecte que pretén ajudar a donar 
resposta, entre d’altres, a les següents preguntes:  

� El procés de desinfecció proposat pot contribuir a la millora de la neteja i 
desinfecció dels camions?  

� Indirectament pot contribuir a disminuir la contaminació creuada entre 
lots?  

� Pot contribuir a la millora de la qualitat microbiològica dels animals que 
arriben a l’escorxador? i per tant, a la qualitat microbiològica de la canal 
porcina?  

� És possible reduir el cost de la neteja i desinfecció de camions de 
transport d’animal viu?  

� És possible reduir la despesa d’aigua i energia?  
� És possible reduir els residus en els afluents i minimitzar l’impacte en el 

medi ambient?  
� És possible reduir el temps invertit en el procés, sense comprometre’n la 

seguretat i qualitat alimentària?  
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Document d’anàlisi estratègic del sector i del clúster amb una clara 
identificació dels reptes del negoci 
 
Veure els dos documents: 

o “Annex 1. Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2019”, realitzat per 
INNOVACC els primers mesos de 2016 

o “Annex 2. Actualització estratègica del sector carni porcí”, realitzada per 
Clúster Development i ACCIÓ des de setembre de 2015 fins al gener de 
2016. 

 

 

Alineació del projecte amb els reptes estratègics identificats 
 

El projecte està completament alineat amb els reptes estratègics recollits al 
Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2019 (que també incorpora l’actualització 
estratègica del sector carni porcí”, realitzada per Clúster Development i 
ACCIÓ), que són els següents: 
 
 

Reptes estratègics 2016-2019 
1 “obrir les portes”, ser més transparents (� exigències exportació) 
2 “diàleg amb el consumidor” 
3 Oferir “productes més saludables” 
4 Noves oportunitats d’exportació (o implantació) a països superpoblats 
5 Productes amb � valor afegit 
6 Millorar qualitat de producte de gran volum 
7 � sostenibilitat. Reducció petjada CO2 i petjada H20 
8 Evitar risc crisis alimentàries. Allargar vida útil dels productes 
9 Millor coneixement per al sector 

10 Ampliació internacionalització 
11 Millorar marges de benefici 
12 Oferir productes més funcionals 
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“obrir les portes”
ser més transparents
(� exigències per a 

exportació)

traçabilitat 
correcta i 
rigurosa

donar més 
confiança al 
consumidor/
client/país

� innovació en 
processos

� innovació en 
seg.alimentària

� innovació en 
comunicació

“diàleg amb el 
consumidor”

Detecció
necessitats 
per grups 
(local o 
export)

• Estudis grups 
d’empreses o 
globals

• Sistemes de 
vincle directe 
consumidor

� innovació en 
productes

� innovació en 
comunicació

� internaciona-
lització

Oferir 
“productes

més 
saludables”

• Reforçar imatge porc (o altres 
productes) amb salut

• Desenvolupar nous productes 
carnis (o equivalents) remarcant 
propietats nutricionals

• Etiquetes netes / sense al·lèrgens

� innovació en 
mat.primeres

� innovació en 
productes

� innovació en 
comunicació

Noves oportunitats 
d’exportació (o 
implantació) a 

països 
superpoblats

Xina, Índia, 
EUA, Brasil, 

Nigèria, 
Rússia, 

Japó, Mèxic

Mercats 
objectiu 
(per ex.: 

HORECA 
Xina)

� innovació en 
seg.alimentària

� innovació en 
processos

� internaciona-
lització

Productes 
amb �
valor 
afegit

Principalment 
a UE i països 

més 
desenvolupats

• Gourmet
• Ecològics
• No antibiòtics
• Marca Qualitat 

(DOP/IGP...)
• Botigues plaer

� innovació en mat.prim.
� innovació en productes
� innovació en processos
� innovació en comunic.
� internacionalització

Millorar 
qualitat de 

producte de 
gran volum

� innovació en 
mat.primeres

� innovació en 
processos

� innovació en 
productes

• Selecció genètica
• Reducció d’estrés
• Benestar animal / no castració
• Maneig a diferents etapes
• Gestió del fred
• Control paràmetres automatitzat
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� sostenibilitat
Reducció

petjada CO2
i petjada H20

• � Eficiència energètica
• Valorització residus
• � Autosuficiència cereals
• Evitar contaminacions (purins, 

rebuig social)
• Automatització control i gestíó
• Ús energies renovables
• Envasos reciclables

� innovació medi 
ambiental

� innovació en 
packaging

� internaciona-
lització

Evitar risc 
crisis

alimentàries.
Allargar vida 
útil productes

• Programes control i reducció
contaminació granges i 
transport (salmonella o altres)

• Descontaminació canals
• Sistemes refredament/logística
• Solucions neteja i desinfecció
• Envasos antimicrobians

� innovació en 
seg.alimentària

� innovació en 
processos

� internaciona-
lització

Millor 
coneixement
per al sector

� innovació en 
gestió econ.

� formació

• Benchmarking d’indicadors 
econòmics

• Transferència projectes R+D+i 
i tecnologies per al sector

• Projectes amb altres clústers 
locals i internacionals

Ampliació
internacio-
nalització

• Missions, Fires
• Grups d’exportació
• Programes control i 

reducció contaminació carn 
(salmonella, listeria o altres)

� innovació en 
seg.alimentaria

� internaciona-
lització

Millorar 
marges de 

benefici

• Guanyar dimensió / integració (GE)
• Adequar dimensió i productes més 

valor afegit (PIMEs)
• Automatització, robotització
• Venda on-line

� innovació en 
processos

� innovació en 
comunicació

� innovació en 
gestió econ.

Oferir 
productes més 

funcionals

� innovació en 
productes

� innovació en 
processos

� innovació en 
packaging

• Snacks

• Plats preparats
• Precuinats
• Envasos actius, més atractius, 

facilitat d’obrir, ...

empreses 

càrnies

serveis auxiliars

• Missions, Fires
• Grups d’exportació
(països en desenvolupament)

 



 

 

 

 

 20 

Les actuacions previstes a desenvolupar s’alineen amb els següents eixos 
estratègics: 
 

� Eix estratègic 8. Oferir “evitar riscs de crisis alimentàries, 
augmentar la vida útil dels productes”. 
Inclou accions de “noves tecnologies de neteja de camions d’animals 
vius” o “noves tecnologies de neteja de camions frigorífics” o “sanitat 
animal i bioseguretat” o “programes de control i/o eradicació de PRRS i 
altres malalties” o “ programa voluntari de control de Listeria a la 
indústria càrnia transformadora” o “ alternatives de descontaminació de 
canals de porcí”.  

 
� Eix estratègic 10. Oferir “ampliació de la internacionalització”. 

Inclou accions per “implementació del PSP Programa de control de 
Salmonella en porcí”. 

 
A més, el Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2010 té un apartat específic dels 
projectes a iniciar durant l’any 2016, on hi figuren: 

o “noves tecnologies de neteja de camions d’animals vius”  
o “noves tecnologies de neteja de camions frigorífics” 

 
I aquest projecte preveu, precisament, la validació d’una tecnologia 
innovadora que podria ser del tot adequada per als processos de neteja i 
desinfecció de camions d’animals vius i frigorífics. 
 

 

Innovacions que el projecte aporta al sector  
 

Coneguda la problemàtica del sector i visualitzats els resultats dels anteriors 
projectes del clúster INNOVACC en quan a la falta d’eficàcia dels protocols de 
neteja i desinfecció dels camions de transport d’animal viu implementats en el 
sector, es destaca la necessitat de cercar nous protocols de neteja i 
desinfecció, tals com el tractament de desinfecció per aire calent forçat, que es 
descriu en aquesta proposta, i validar-lo correctament en condicions reals a 
nivell industrial. 
 
A la validació dels paràmetres tèrmics i els corresponents càlculs de letalitat; 
s’aportaran evidències de la seva eficàcia en condicions industrials en 
l’eliminació de la contaminació natural de Salmonella, patogen prevalent fins i 
tot en els camions nets i desinfectats i en la reducció de la microbiota residual.    
 
El sistema és innovador en quan aplica un tractament tèrmic d’aire forçat que 
desinfecta i seca el camió al mateix temps, controlant les sobrepressions que 
podrien malmetre l’equipament, ja que s’aplica de forma semi-automàtica en el 
camió semi-obert dins una estructura que disposa d’un sistema d’extracció 
adient. Així mateix. l’aplicació d’un sistema físic de desinfecció per aire calent 
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forçat enlloc d’un desinfectant químic, permetria disminuir els residus químics 
en els afluents, amb un major respecte pel nostre entorn, i al tractar-se d’un 
sistema en sec, podria millorar la gestió de l’aigua, amb el previsible estalvi; 
així com estalviar el temps d’assecat post-desinfecció que seria necessari en 
qualsevol altres tipus de procés. 
 
El sistema és aplicable i es pot exportar a tot tipus de camió de transport 
d’animal viu prèvia validació tèrmica segons tipologia. Així com, sempre prèvia 
validació tèrmica específica, a camions de transport de canal, i a altres tipus 
de contenidors de carn fresca o productes carnis, facilitant la logística de 
transport i minimitzant la possible contaminació creuada entre diferents lots. 
Fet que indirectament, permetria incidir positivament en la prevalença de 
Salmonella a escorxadors i per tant, contribuir positivament en la qualitat i 
seguretat del nostre producte carni amb els conseqüents beneficis per 
l’empresa, venda, imatge i capacitat d’exportació, així també en benefici del 
consumidor amb un producte de major qualitat i més segur.  
 
Una vegada validada la tecnologia tèrmicament, i prèvia valoració econòmica 
de la inversió inicial i el cost del tractament, aquesta tecnologia pot ésser 
directament aplicada al sector industrial, tant a Catalunya com a altres llocs del 
món on hi hagi una elevada activitat de transport de bestiar porcí o productes 
carnis. 
 

 

Diferències respecte a altres iniciatives realitzades 
 

El sector carni porcí, és conscient de la problemàtica de Salmonella, 
L.monocytogenes i PRSS i està treballant activament per a minimitzar els 
riscos associats. Així mateix, el sector treballa activament per a millorar les 
mesures de bioseguretat en granja i la qualitat microbiològica dels seus 
productes, incidint positivament en la seva vida útil i evitant malbaratament. En 
aquest sentit, s’han desenvolupat diferents projectes de recerca on s’ha 
constatat la importància de diferents punts de contaminació inicial (granja) i re-
contaminació creuada al llarg de la cadena de producció pels diferents agents 
zoonòtics. S’estan posant en marxa, entre les empreses que formen part 
d’INNOVACC, les accions necessàries per tal d’implementar a nivell de granja 
i a escorxadors plans de control per a disminuir la prevalença de Salmonella, 
minimitzant així la principal via d’introducció del patogen a planta. Així mateix 
en projectes anteriors impulsats des del clúster, s’ha constatat la prevalença 
de Salmonella en camions abans de carregar els animals vius, la necessitat 
d’una millor neteja i desinfecció dels camions d’animals vius, així com les 
dificultats d’una correcta neteja i desinfecció d’aquest tipus de camions, 
d’arquitectura complexa. Camions de transport d’animal viu que es poden 
contaminar en cada lot d’animals, si algun està infectat i sobretot si no es 
respecta el dejuni i uns mínims de condicionants de nivell d’estrès i temps de 
transport, i que si no es netegen i desinfecten correctament, poden re-
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contaminar els lots següents. Aquests fets, poden incidir de manera negativa, 
en una major incidència del nombre d’animals que arriben infectats a 
l’escorxador i per tant, en la prevalença de Salmonella en canal.  
 

Tot i que a nivell d’escorxador, les empreses que formen part del clúster tenen 
ben implementats els seus prerequisits, el pla d’higiene i desinfecció diari i el 
pla d’APPCC, així com els seus objectius per a control preventiu dels riscos 
associats, a part han de respondre a les polítiques mediambientals 
(depuradores) i a les polítiques de benestar animal. La majoria estan certificats 
per altres normes de qualitat reconegudes internacionalment i/o compleixen 
requeriments específics dels clients, però la prevalença de Salmonella en 
canal porcina és encara elevada.   
 

Aquesta proposta es diferencia de les anteriors perquè centra la recerca de 
solucions semi-automatitzades en un punt de la cadena de producció, camions 
de transport d’animal vius, on en projectes anteriors s’havia visualitzat com a 
problemàtica en termes de bioseguretat i seguretat alimentària. Aquesta 
problemàtica no s’ha solucionat totalment amb l’aplicació manual d’un procés 
de neteja i desinfecció química i aplicada pel transportista i, per tant, es 
requereixen noves aportacions tecnològiques de millora, per a resoldre la 
problemàtica actualment visualitzada i per això es va incloure dins el pla 
estratègic del clúster que presenta la proposta. 
  

 

3.4. DESTINATARIS 
 
L’acció de control que es descriu en la present proposta pretén incidir 
positivament en el sector carni porcí per tal de contribuir a millorar la qualitat i 
la seguretat microbiològica de la canal porcina produïda als escorxadors, 
intervenint positivament en l’acompliment del criteri d’higiene. Aquest són 
paràmetres positius per a la imatge de les empreses (granges, transportistes i 
escorxadors) per a incrementar el seu potencial de venda i d’exportació. 
 
La millora en la qualitat de la canal porcina, també tindrà un acció indirecta en 
la qualitat de la carn fresca produïda i per al consum. Això ajudarà a millorar la 
imatge i la competitivitat també dels elaboradors de productes carns.  
 
Finalment, aquesta acció de control i millora descrita en la present proposta, 
beneficiarà al consumidor de carn de porc i derivats en general, i també podria 
repercutir en una menor despesa en salut pública.  
 
L’extensió d’aquesta pràctica a altres sectors com el vaquí podria augmentar 
el radi d’acció de la proposta. 
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3.5. DURADA 
 

El present projecte té una durada total de 1,5 anys. Des de gener de 2016 fins 
a juny de 2017.   
 

A continuació es mostren els cronogrames de treball previstos per a cada 
activitat a desenvolupar. 
 

Cronograma de les actuacions previstes per INNOVACC: 
 

Les tasques del clúster INNOVACC estan previstes que es desenvolupin 
durant 18 mesos i consisteixen en: 
 

- Activitat A. Preparació del projecte. Reunions amb els diferents 
participants per tal de preparar i definir el projecte. 

 
- Activitat B. Tramitació de l’ajut. Preparació de la sol·licitud d’ajut i la 

justificació. 
 

- Activitat C. Coordinació i seguiment del projecte. Preparació i 
organització de reunions de seguiment amb els diferents participants. 

 

 

Mesos Tasca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A                                     

B                                     

C                                     

 

 

 A) Preparació del projecte 
 B) Tramitació ajut (sol·licitud i justificació) 
 C) Coordinació i seguiment del projecte 

 

 

Cronograma de les actuacions previstes per IRTA: 
 

L’empresa Aluminkar SL (Grup Castanyé) subcontractarà a IRTA per tal de 
realitzar les actuacions necessàries pel desenvolupament de les diferents 
tasques. A continuació es descriuen les tasques i la durada: 
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Tasca A: Estudis, avaluació i recomanacions sobre dissenys prototip, cerca 
d’informació i referències bibliogràfiques sobre inactivació microbiològica 
mitjançant temperatura,  discussió i ajustament de protocols de validació. 
 
Tasca B:  Tractaments de desinfecció mitjançant el sistema d’aire sec calent i 
forçat en diferents tipologies de camions de transport d’animal viu (1,2,3,4). 
Presa de dades mitjançant sondes de temperatura.  
 
Tasca C: Gestió informàtica dels les dades de temperatura en diferents 
localitzacions del camió. Determinació dels paràmetres de letalitat.  
 
Tasca D: Anàlisi de dades i informe de resultats. Possibles punts freds. 
Comparativa de l’efectivitat segons tipologia i mida del camió de transport 
d’animal viu.  
 

La durada estimada de les tasques descrites per 2 tipologies de camió, és de 
12 mesos. A tenir en compte que la tasca A ja s’ha anat executant al llarg dels 
6 mesos anteriors a la present convocatòria. 
 

Mesos Tasca 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A             

B             

C             

D             
 

 

 A) Estudis, avaluació i recomanacions sobre dissenys 
prototip, cerca d’informació i referències bibliogràfiques 

 B) Presa de dades mitjançant sondes de temperatura 
 C) Gestió informàtica dels les dades de temperatura i 

determinació paràmetres 
 D) Anàlisi de dades i informe de resultats 

 

 
Resultats esperats: 
 
Un cop assumida la seva viabilitat tècnica. El projecte preveu la implementació 
d’aquesta tecnologia directament al sector carni, amb la incorporació de la 
tecnologia als rentadors de camions dels escorxadors o rentadors 
especialitzats.  
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Les millors solucions de neteja i desinfecció dels camions de transport d’animal 
viu podrien incidir positivament en una reducció significativa dels riscos de 
seguretat alimentària, per exemple per Salmonella i Listeria, afavorint la qualitat 
i seguretat del productes generats, la imatge de l’empresa, les vendes i la 
capacitat d’exportació per les empreses que incorporin aquesta tecnologia. De 
fet, una òptima seguretat alimentària i la demostració -per part de les 
empreses- del compliment de programes de control (per exemple de 
Salmonella o de Listeria) és determinant per a poder accedir a determinats 
mercats internacionals. 
 
La millor gestió de l’aigua que es derivi d’aquest estudi, amb el previsible 
estalvi d’aigua, suposarà, a més de la millora econòmica per a les empreses, 
un pas endavant pel nostre entorn i per a un ús més raonable de l’aigua, la 
minimització de l’ús de desinfectants químics, podria tenir també efectes 
positius pel medi ambient. 
 
 
3.6. PRESSUPOST DE DESPESES 
 

El cost previst del projecte serà: 
 

Concepte 
Despesa 

subvencionable 

A) Estudis, avaluació i recomanacions sobre dissenys 
prototip, cerca d’informació i referències bibliogràfiques 

618,60 € 

B) Presa de dades mitjançant sondes de temperatura 5.675,32 € 

C) Gestió informàtica dels les dades de temperatura i 
determinació paràmetres 

3.764,78 € 

D) Anàlisi de dades i informe de resultats 2.441,30 € 

TOTAL SUCONTRACTACIÓ D’ALUMINKAR A IRTA 12.500,00 € 

Gestió coordinació i tramitació INNOVACC 5.133,09 € 

TOTAL PROJECTE 17.633,09 € 

 
A continuació es detalla la previsió de beneficiaris de l’ajut per a les despeses 
subvencionables previstes: 
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Beneficiari de l’ajut 
Despesa 

subvencionable 
Proveïdor 

Tipus despesa 
subvencionable  

% ajut màx. 

Ajut 
possible 

INNOVACC  5.133,09 € 
personal 
propi del 
clúster 

Hores dedicació 
gestió projecte  

75% 
3.849,82 € 

RS Aluminkar SL 12.500,00 € IRTA 
Contractació 

externa 
75% 

9.375,00 € 

TOTAL PROJECTE 17.633,09 €   13.224,82 € 

 

 

 

3.7. CAPACITAT I HORES DE DEDICACIÓ 
 

Per a realitzar aquest projecte RS Aluminkar SL necessitarà l’assessorament 
extern d’un organisme expert en la descontaminació de sistemes utilitzats en 
indústria càrnia i ramaderia i descontaminació d’elaborats carnis. Al mateix 
temps, caldrà que l’entitat sigui neutral i oficial, i aquests requisits només els 
compleix l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). 
 
A continuació es detallen les activitats que realitza l'Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i s’indica la seva capacitat tècnica i 
científica per a la realització d’aquest assessorament especialitzat. 
 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
 

L'IRTA és un institut de recerca de la Generalitat 
de Catalunya, adscrit al Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 
d'abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la 
seva activitat a l’ordenament jurídic privat. 
La missió de l'IRTA és la de contribuir a la 
modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, 
alimentari i aqüícola, al subministrament d'aliments sans i de qualitat per als 
consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població. 
 
Els seus objectius generals són: 
- Impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit 
agroalimentari 
- Facilitar la transferència dels avenços científics 
- Valorar els avenços tecnològics propis sense deixar de procurar la màxima 
coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat 
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En el camp de la investigació i la tecnologia, i dins l'àmbit de les indústries 
alimentàries, l'IRTA es centra fonamentalment en Quatre programes: tecnologia 
alimentària, qualitat del producte, seguretat alimentària i funcionalitat i nutrició. 
Pel que respecta a la qualitat del producte, el programa treballa en l'evolució de 
la qualitat de la carn des del punt de vista tecnològic, nutricional, sensorial i 
social en relació a la genètica, l'alimentació, el tractament ante i post mortem de 
la carn (porcí, boví, oví, conill i aus) i del peix. Pel que fa a les preferències dels 
consumidors intenta conèixer l'opinió, l'acceptabilitat i l'actitud dels consumidors 
en aspectos relacionats amb la carn i el peix. 
 

RS Aluminkar SL 
 

RS Aluminkar SL és una empresa familiar 
que pertany al Grup Castanyé, fundada a 
l’any 1978 en el clúster de coneixement 
ramader de la Plana de Vic (Catalunya).  
Des de llavors han estat innovant en el desenvolupament de carrosseries de 
bestiar i solucions tecnològiques per al transport i bioseguretat del sector 
ramader. La visió de RS Aluminkar SL és l’evolució constant i adaptació a les 
noves necessitats del sector agroalimentari. Un de les tecnologies 
desenvolupades és el sistema DRY Sist destinat a la desinfecció de material 
relacionat amb el sector ramader i agroalimentari. 
 

 
Empreses col·laborades (que no sol·liciten ajut): 
 
Noel Alimentaria SAU 

 

Noel és una de les empreses líders del sector 
carni, orientada al consumidor a través dels 
millors estàndards de seguretat i qualitat i amb 
una filosofia permanentment innovadora. 
En aquest grup s’inclouen els productes més tradicionals: des dels pernils 
serrans als productes cuits, complement ideal d’una dieta equilibrada i 
saludable. La seva llarga experiència i les tecnologies més avançades els 
permeten assegurar la millor presentació i qualitat. 
 
Frigoríficos del Nordeste SA (NORFRISA) 
 

Escorxador de porcí situat a Riudellots de la Selva que 
es dedica al sacrifici d’animals porcins, entenent, doncs, 
com a principals productes finals les canals porcines i 
les despulles corresponents.  
NORFRISA es situa entre els quatre primers 
escorxadors de l'Estat espanyol respecte al nombre de 
porcs sacrificats.  
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A continuació es mostren els recursos per portar a terme el projecte i assegurar 
així, la seva viabilitat. 
 

- Sistema d’aire forçat dissenyat pel Grup Castanyé (RS Aluminkar SL) i 
disponible per l’execució de la desinfecció dels camions de transport 
d’animal viu. 

 
- Nau industrial de l’empresa del Grup Castanyé (RS Aluminkar SL) per 

l’execució dels assajos de validació del sistema d’aire calent forçat. 
 

- Disponibilitat de 9 sondes de temperatura diferents i calibrades per a 
parametritzar tèrmicament els diferents camions de transport d’animal 
viu.  

 
- Programa per a registre informàtic on-line de la temperatura de les 

sondes aplicades en diferents localitzacions del camió. 
 

- Programa informàtic per l’estimació de la letalitat segons el perfil de 
temperatura determinat per a cada sonda de temperatura en diferents 
punts/zones del camió i segons el tractament aplicat. 

 
- Disponibilitat de camions de transport d’animal viu de diferents tipologies 

i mides subministrats per diferents granges/escorxadors col·laboradors i 
pertanyents al sector carni porcí, les empreses col·laboradores (Noel 
Alimentaria SAU i Frigoríficos del Nordeste SA) es faran càrrec de la 
prèvia retirada de les femtes i aportaran el registre de les condicions de 
neteja aplicades, subministrant els camions llestos per a l’aplicació del 
tractament tèrmic de desinfecció. 

 
- Laboratori de microbiologia de l’entitat subcontractada, IRTA-Monells, 

per a la realització dels anàlisis microbiològics proposats a la present 
proposta. 
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Hores de dedicació i cost/hora per persona que intervé en el projecte 
 

Hores de dedicació del personal propi del clúster INNOVACC 
 

Personal propi del clúster Pressupost 
subvencionable Eudald Casas Sandra Dalfó Total INNOVACC 

Mesos 
hores 

dedicació 
cost/hora 

(€) 
hores 

dedicació 
cost/hora 

(€) 
hores 

dedicació 
cost 
(€) 

Gener-16 4 33,51   13,07 4     134,04    

Febrer - 16  1 33,51   13,07 1       33,51    

Març -16   33,51   13,07 0                 

Abril - 16 5 33,51 4 13,07 9      219,83    

Maig-16 5 33,51 1 13,07 6      180,62    

Juny-16 4 33,51 2 13,07 6      160,18    

Juliol-16 7 33,51 2 13,07 9      260,71    

Agost - 16  2 33,51 8 13,07 10      171,58    

Setembre-16 8 33,51 8 13,07 16      372,64    

Octubre - 16  20 33,51 8 13,07 28      774,76    

Novembre-16 15 33,51 7 13,07 22      594,14    

Desembre-16  33,51 4 13,07 4        52,28    

TOTAL 2016 71  44  115   2.954,29    

Gener-17 6 34,01 8 13,2 14      309,66    

Febrer - 17  8 34,01 10 13,2 18      404,08    

Març-17 5 34,01 10 13,2 15      302,05    

Abril - 17  5 34,01 12 13,2 17      328,45    

Maig-17 7 34,01 15 13,2 22      436,07    

Juny-17 9 34,01 7 13,2 16      398,49    

TOTAL 2017 40   62   102   2.178,80    

TOTAL 2016 + 2017 111   106   217   5.133,09    

 
 
Hores de dedicació d’IRTA: 
 

 Total Projecte Activitat A Activitat B Activitat C Activitat D 

Hores Investigador 1  100 10 40 15 35 

Hores Investigador 2 45 0 0 35 10 

Hores Tècnic Suport 1 60 0 60 0 0 

Hores Tècnic Suport 2 14 0 0 14 0 

Total hores personal 219 10 100 64 45 

Total cost projecte (€) 
           

12.500,00        618,60      5.675,32      3.764,78      2.441,30  
 
Aquest servei extern serà subcontractat per RS Aluminkar SL. 
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3.8. PLA DE FINANÇAMENT 
 

Per a realitzar aquest projecte es preveu finançar 13.224,93 € gràcies a l’ajut 
d’ACC1Ó i la resta serien recursos dels participants del clúster. En resum: 
 

 

Aportació de  Import 

INNOVACC  1.283,27 € 

RS Aluminkar SL  3.125,00 € 

ACCIÓ – ICR 2016 13.224,82 € 

TOTAL 17.633,09 € 

 

Nota: No s’anoten en aquesta taula altres aportacions, principalment en 
recursos humans d’RS Aluminkar SL, que participarà en totes les fases de 
desenvolupament d’aquest projecte. Ni tampoc s’hi anoten les despeses de 
recursos humans i transport que aportaran les empreses Frigoríficos del 
Nordeste SA i Noel Alimentària SAU. 
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Annex 1. Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2019 
 
Elaborat per INNOVACC. 
 
Nota: Veure document imprès entregat al registre. 
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Annex 2. Actualització Estratègica del sector carni porcí  
 
Elaborada per Clúster Development i ACCIÓ. 
 
Nota: Veure document imprès entregat al registre. 
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Annex 3. Informació específica del sistema DRY SIST 
 
Nota: Veure document imprès entregat al registre. 
 


