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Qualitat, productivitat i innovació, en els últims anys, han anat arrelant al teixit 
social i empresarial de manera sinèrgica i integradora. La qualitat ha creat la 
cultura de fer bé les coses, la innovació a fomentat el fer bé les coses bones i la 
productivitat és l’element que fa rendible l’esforç fet. 
 
Durant els tres anys de vida d’INNOVACC hem treballat dur i s’ha fet molta feina, 
per considerar demostrat que la qualitat és un factor diferenciador d’èxit que s’ha 
anat integrant en el tarannà diari de les empreses associades a INNOVACC; que la 
innovació és un procés de progrés competitiu al que se li poden aplicar les regles 
de bona gestió, i que la productivitat és i serà el factor diferenciador de les 
activitats empresarials. 
 
Ara més que mai, la conjunció recerca i innovació han d’estar a les nostres 
agendes, perquè es tracta d’una bona fórmula per afrontar situacions de crisi com 
l’actual. Catalunya, amb el clúster que representa INNOVACC, té el potencial per 
constituir-se com a pol de referència de la nova economia europea. Per això,  
hem de fer-ho tots junts, hem de fer un salt endavant i afrontar els nous reptes que 
se’ns plantegin. 
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INNOVACC és una Associació que pertany al registre d’Associacions d’Empreses 
Innovadores (AEI). L’entitat la formen un grup d’empreses i institucions que 
s’uneixen de manera voluntària i lliure per aconseguir, sense ànim de lucre, una 
finalitat d’interès general o particular amb la voluntat de posar en comú els seus 
coneixements, activitats i/o recursos econòmics. L’associació és autònoma, té 
personalitat pròpia i la seva organització interna i de funcionament ha de ser 
democràtica, amb ple respecte al pluralisme. 
 
INNOVACC és l’AEI que representa el clúster del sector carni porcí català i té per 
objectiu principal promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la 
innovació i la cooperació. D’altres objectius que es persegueixen des de 
l’associació són: 

• Planificar estratègies de futur 
• Definir polítiques i actuacions d’interès comú 
• Potenciar la transferència tecnològica 
• Potenciar la formació 
• Assessorament 
• Establir relacions estratègiques externes 
• Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi d’INNOVACC 

 
INNOVACC és l’AEI del clúster del sector carni més important d’Europa i pretén 
aconseguir l’enfortiment d’una indústria tradicional a la regió i desenvolupar un 
important camí cap a l’avantguarda tècnica i productiva, millorant la seva posició 
a nivell europeu i el seu prestigi internacional. 
 

INNOVACC s’ubica al nord-est de Catalunya, 
concretament a les comarques de la Garrotxa el 
Gironès, Osona, la Selva, el Baix Empordà i el Pla de 
l’Estany. I està previst un possible creixement cap a 
altres comarques catalanes. 
  
INNOVACC aglutina a 40 empreses del sector carni 
porcí i sectors auxiliars (25 PIMES, 8 empreses mitjanes-
grans i 7 grans empreses) i a 17 institucions 
(Universitats, Ajuntaments, Cambres de Comerç, 
Consells Comarcals, Centres de Recerca, 
Associacions professionals...) 
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Uns quants segles enrere, com a moltes altres comarques 
catalanes, les comarques de Girona i nord de Barcelona, 
comptaven amb una activitat econòmica molt dinàmica 
centrada en la producció artesanal d’embotits. No 
obstant, va ser a finals del segle XIX, amb la introducció de 
la força del vapor, quan va començar la industrialització 
del procés productiu, definint un fort arrelament 
sociocultural d’aquests sectors al territori. 

 

Per altra banda, la significativa massa crítica aconseguida 
pel sector carni porcí ha anat generant, al llarg del temps, 
l’aparició, el creixement i modernització d’importants 
sectors auxiliars i complementaris com són els fabricants 
de maquinària, els serveis logístics, els laboratoris d’anàlisis, 
els fabricants d’additius, els fabricants de material per 
envasos i embalatges, les empreses de transformació de 
subproductes o residus; així com també la aparició i 
consolidació d’oferta formativa especialitzada i de 
centres de recerca i desenvolupament especialitzats en 
tecnologies de la carn de porc. 

 

Dins d’aquest context econòmic, històric i geogràfic neix 
INNOVACC. A principis de 2007 es mantenen les primeres 
reunions amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 
(MITYC) per parlar sobre l’impuls i el suport a la creació de 
clústers sota la denominació d’Agrupació Empresarial 
Innovadora (AEI). El 27 d’abril de 2007 l’Ajuntament d’Olot 
presenta la candidatura perquè el clúster carni porcí de 
les comarques gironines i Osona disposi d’una AEI. Al 
mateix temps es sol�licita una subvenció al MITYC per fer 
un Pla Estratègic per potenciar la innovació del sector. El 
23 d’agost de 2007 es resol favorablement la sol�licitud. El 
26 de setembre de 2007 es convoca la primera reunió 
plenària amb la participació dels principals directius i 
responsables de totes les empreses i institucions que 
formen part de la iniciativa d’INNOVACC on s’expliquen i 
es consensuen els objectius del Pla Estratègic. Finalment el 
13 de desembre de 2007 es celebra la comissió plenària 
on s’aprova el contingut del Pla Estratègic, on es reuneixen 
més de 70 idees d’innovació i s’identifiquen un total de 55 
projectes. Abans d’acabar el 2007 es presenta el Pla 
Estratègic al MITYC per a la seva valoració. 

 

El 7 de març de 2008 es constitueix l’Associació Catalana 
d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” davant 
notari, amb l’aprovació dels seus estatuts i la constitució 
de la Junta Directiva presidida per l’IMPC, qui designa 
com a persona física per exercir el càrrec el Sr. Lluís Sacrest 
i Villegas, Alcalde de la ciutat d’Olot. 

 

El 4 d’abril de 2008, la Comissió d’Avaluació d’AEIs del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme valora que el Pla 
Estratègic reuneix les condicions suficients per merèixer la 
consideració d’ ”excel�lència”. INNOVACC queda inscrita 
al registre especial d’AEIs amb el número REAEI00023.  

El 25 de juny de 2008, arriba la resolució del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya on s’informa 
que INNOVACC queda inscrita al Registre d’Associacions 
amb número d’inscripció 37121. 
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Des del maig de 2008 es van realitzant periòdicament, tal 
com s’estableix als estatuts de l’associació, les diferents 
Juntes Directives i Assemblees. En aquestes reunions es van 
acordant les decisions estratègiques d’INNOVACC.  
 
L’associació té contractades dues persones com a 
personal propi: un gerent i una administrativa. Aquestes 
persones porten a terme les tasques encomanades pels 
associats, a través de la Junta Directiva, i també de la 
Comissió Permanent -grup que es reuneix quinzenalment 
amb la presència del president, el vicepresident, el 
secretari, el tresorer i el gerent d’INNOVACC-.  

 
 

 

La major part del temps de treball del gerent i 
l’administrativa es dedica a la preparació inicial de 
projectes d’innovació col�lectius -a partir de peticions dels 
associats-, cerca d’ajuts pels projectes i tramitació de 
sol�licituds, coordinació de reunions tècniques i seguiment 
dels projectes, justificació dels ajuts, o informar dels 
resultats als associats. Però també s’organitzen i es porten 
a terme altres activitats: com les peticions de millora en 
tràmits administratius; o les jornades formatives sobre 
creativitat i innovació; o la participació en actes públics 
del sector difonent la importància d’INNOVACC i els 
projectes impulsats. 

 

Des del gener de 2009 s’edita un butlletí informatiu 
mensual d’INNOVACC com a eina de comunicació 
mitjançant la qual tots els associats poden estar informats 
sobre les notícies d’actualitat relacionades amb 
l’associació.  

El mes de juliol de 2009 entra en funcionament la pàgina 
web de l’associació www.innovacc.cat que inclou una 
part oberta a tothom que informa sobre INNOVACC i les 
seves activitats principals, però també hi ha un espai 
restringit per als associats. Aquesta part exclusiva és 
interactiva i permet compartir informació, en relació als 
projectes cooperatius desenvolupats i en desenvolupa-
ment, però també en relació a d’altres temes d’actualitat.  

Alguns exemples de fites significatives aconseguides des 
d’INNOVACC són:  

� - El mes de maig de 2009, es realitza una prova pilot per 
a l’enviament telemàtic de la documentació per a les 
sol�licituds dels certificats d’exportació (ASE) a països 
tercers. Els resultats favorables d’aquesta prova pilot 
permeten que el dia 22 d’octubre de 2009 entri en 
funcionament a tot l’Estat un nou procediment de 
tramitació d’exportacions a països tercers.  

� Des de l’1 de juny de 2010 s’ampliaran els horaris 
d’atenció a les empreses, a les Delegacions del MARM 
de Barcelona i Girona, per l’emissió del certificat 
d’exportació. 

� Del 14 de juny al 16 de juliol de 2010, es realitzarà una 
nova prova pilot per analitzar les millores previstes en 
les tramitacions per enviaments marítims i aeris a països 
asiàtics.  

 

� - Aquest 2010 s’han sol�licitat ajuts a la Secretaria 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, i també al 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
per a la implantació del projecte col�laboratiu 
d’estandardització de la informació a transmetre pel 
seguiment de la traçabilitat. 
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Des de la seva constitució, INNOVACC ha focalitzat els seus esforços en iniciar i 
desenvolupar projectes col�laboratius d’innovació amb la participació dels 
associats. A més, ha cercat ajuts per realitzar els estudis preliminars d’aquests 
projectes i també per fer-ne la implantació corresponent a les empreses. 
 

A la taula que s’exposa a continuació es pot veure un resum dels projectes 
col�laboratius que han obtingut ajuts els últims anys: 
 

Projectes col�laboratius 
2010 (fins a 31 de març) 2009 2008 

Núm. projectes Import ajut Núm. projectes Import ajut Núm. projectes Import ajut 
Organisme 
sol�licitant 

Presentats Aprovats Sol�licitat Concedit Presentats Aprovats Sol�licitat Concedit Presentats Aprovats Sol�licitat Concedit 
INNOVACC 4 ? 83.710,20 € -  € 6 3 141.000,75 € 41.000,75 € 9 7 100.000,00 € 93.940,69 € 

Empreses 10 ? 219.676,42 € -  € 4 4 1.230.820,80 € 746.649,35 € 3 3 1.590.444,00 € 652.329,00 € 

Institucions 4 ? 442.048,48 € -  € 6 4 447.710,00 € 302.000,00 € 8 4 786.473,00 € 273.467,75 € 

Total 15 ? 745.435,10€ -  € 14 11 1.819.531,55 € 1.089.650,10 € 12 8 2.476.917,00 € 1.019.737,40 € 

 
Tipologia dels projectes d’innovació que s’impulsen des d’INNOVACC 
 

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

 

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

 

TOTS són projectes col�laboratius (mínim: dos membres associats participant-hi). 
 

 

Els projectes col�laboratius oberts impulsats directament des d’INNOVACC, a partir 
del Pla Estratègic i escoltant les peticions dels associats, han estat els següents: 
 

� Mercat de futurs del preu de la carn de porc 

� Control de la salmonel�la durant la cadena alimentària 

EIX ESTRATÈGIC 1 
Innovació en matèries 
primeres 

� Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc 
ecològica i/o lliure d’antibiòtics 

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

� Mapa de l’estat de la Mecatrònica i oportunitats de futur 

EIX ESTRATÈGIC 2 
Innovació en processos 
productius 

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

EIX ESTRATÈGIC 3 
Innovació en productes 

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

� Reutilització de l’aigua 

� Missió tècnica – plantes de biogàs  

� Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector porcí 

EIX ESTRATÈGIC 4 
Innovació mediambiental 

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

EIX ESTRATÈGIC 5 
Innovació en màrqueting  

� Millora de la tramitació electrònica per a l’exportació a països 3rs EIX ESTRATÈGIC 6 
Internacionalització 

� Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d’INNOVACC 

EIX ESTRATÈGIC 7 
Formació  

TRANSVERSAL � MEAT-TECH. Un nou model de creixement del clúster 
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TÍTOL Mercat de futurs de la carn de porc 

PARTNERS Llotja de Vic (Cambra de Comerç de Barcelona), Caixa de Manlleu, 
Esteban Espuña SA, Cambra de Comerç de Girona, Universitat de Vic 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

El projecte analitza les repercussions dels mercats de futurs i opcions que 
tenen subjacents del sector porcí, els beneficiaris potencials de la seva 
implantació, les causes dels èxits i fracassos dels mercats de futurs sobre 
commodities agraris. Es proposen les característiques d’un mercat de futurs 
per operacions del sud d’Europa i zona Mediterrània, i s’analitzen els 
condicionants de la seva implantació, a Catalunya –possiblement a Vic–.  

 

 
PRESSUPOST Estudi preliminar: 52.130 € (subvenció rebuda 19.040 €) 

 
TÍTOL Control de la salmonel�la durant la cadena alimentària 

PARTNERS ASSAPORC 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

El projecte pretén reduir la presència de la salmonel�la en tots els operadors 
que integren la cadena alimentària. En una primera fase s’analitza la 
situació a les granges de porcs, i també en el transport i a l’escorxador, i 
s’estableixen els protocols necessaris i un manual de bones pràctiques, per 
garantir la seguretat i la qualitat del producte. També s’indiquen els valors 
econòmics per a la implantació d’aquesta metodologia. Actualment s’està 
realitzant una prova pilot en 15 granges i els mesos d’estiu es completarà la 
prova en una empresa de transport i dos escorxadors. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 83.810 € (subvenció rebuda 30.611 €) 

Prova Pilot: subvenció rebuda 40.000 € 

 
TÍTOL Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc 

ecològica i/o lliure d’antibiòtics 
PARTNERS ASSAPORC, Sgp-Grup SL, Esteban Espuña SA, Joaquim Albertí SA, Boadas 

1880 SA, Cárnica Batallé SA, Cambra de Comerç de Barcelona, UVic 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

La producció de carn de porc ecològica a Catalunya és petita i no satisfà 
la demanda potencial creixent, tant de carn fresca com de matèria 
primera per ser transformada. Es pretén valorar la viabilitat econòmica per 
la producció de carn de porc ecològica a Catalunya i les possibilitats de 
conversió d’algunes de les explotacions actuals cap a aquest sistema. En 
una 1ª fase es va definir la granja tipus a reconvertir i en una 2ª fase 
s’entrarà al detall sobre els costos de reconversió i possibles ingressos, tenint 
en compte les consideracions dels següents agents de la cadena de 
transformació (escorxadors, sales de desfer, elaboradors) amb l’objectiu 
d’obtenir a curt o mig termini aquest tipus de producte per al gran consum. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 41.524 € (subvenció rebuda 1ª fase 11.250 €; subvenció 

sol�licitada 2ª fase 15.000 €) 
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TÍTOL Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la 
traçabilitat en el sector carni porcí 

PARTNERS Esteban Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Casademont SA, Joaquim Albertí 
SA, FAR Jamón Serrano SA, Ramon Ventulà SA, Boadas 1880 SA, Cárnica 
Batallé SA, Càrniques Juià SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Escorxador de la 
Garrotxa SA, Sgp-Grup SA, TimpOlot, Enginyeria Informàtica d’Olot SL, 
FECIC, ASSAPORC, Casa Tarradellas SA 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

El projecte inclou un plantejament conjunt i unificat en el seguiment de la 
traçabilitat en totes les etapes de la cadena del sector porcí (granges, 
escorxadors, sales de desfer i empreses elaboradores). Per això s’ha arribat 
a un acord entre tots els participants en el projecte per a estandarditzar la 
codificació i la informació a transmetre. Aquest 2010 es comença la 
implantació de les solucions acordades en diferents empreses associades i 
és previsible que es vagi estenent a d’altres empreses del sector. 

 

GranjaGranjaGranjaGranja

EscorxadorsEscorxadorsEscorxadorsEscorxadors Sales de Sales de Sales de Sales de 
desferdesferdesferdesfer

Transformadors Transformadors Transformadors Transformadors 
de carnde carnde carnde carn

�ClientsClientsClientsClients

�GovernGovernGovernGovern

�AltresAltresAltresAltres

InformaciInformaciInformaciInformacióóóó
completa completa completa completa 
““““de la de la de la de la 

granja a la granja a la granja a la granja a la 
taulataulataulataula””””

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 54.312 € (subvenció rebuda 19.837 €) 

Implantació a les empreses (Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, 
Casademont SA, Escorxador de la Garrotxa SA, Esteban Espuña SA, 
Frigoríficos del Nordeste SA, Joaquim Albertí SA, Noel Alimentària SAU) 
1.325.261 € (subvenció sol�licitada 167.560 €) 
També prevista la implantació a Casa Tarradellas SA i ASSAPORC 

 

TÍTOL Mapa de l’estat i els usos de la mecatrònica en els sectors industrials de les 
AEIs: CEQUIP (sector béns d’equip), TECMAP (sector tecnologies molt 
avançades de la producció) i INNOVACC (sector carni porcí) 

PARTNERS Metalquimia SA, Milla Masanas SL, Frigoríficos del Nordeste SA, Esteban 
ESpuña, SA, Bigas Alsina SA 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

Els objectius del projecte són posar a l’abast de les empreses de les AEIs un 
model que acoti els processos de millora en el camp de la mecatrònica 
que s’haurien d’implantar a curt o mitjà termini; facilitar un coneixement útil 
per aconseguir la innovació continuada en les aplicacions mecatròniques 
de les empreses; reduir costos de millora de la competitivitat; aprofitar la 
massa crítica de les AEIs per obtenir el màxim profit en la compra de 
maquinària, materials i serveis relacionats; i fomentar la detecció de 
sinèrgies i projectes cooperatius. En l’estudi preliminar ja finalitzat 
s’estableixen propostes de millora a nivell de formació, servei postvenda, ... 

 

   
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 9.100 €/AEI (subvenció rebuda 5.810 €/AEI) 
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TÍTOL Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del producte carni 
en la cadena de distribució 

PARTNERS Transports Tresserras SA, Noel Alimentària SAU, Esteban Espuña SA, 
Casademont SA, Enginyeria Informàtica d’Olot SL, Cambra Comerç Girona 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

El projecte té com a objectiu l’anàlisi de viabilitat de la implantació d’un 
sistema de control tèrmic i d’ubicació de producte al llarg de la cadena de 
distribució fins a les instal�lacions del client utilitzant les tecnologies existents 
a l’actualitat. Inclourà l’anàlisi de diferents propostes elaborades per 
proveïdors tecnològics sobre una etiqueta -o similar- que vagi associada al 
palet o caixa, que permeti un millor control i seguiment de la cadena de 
fred. La millor solució des del punt de vista tècnic i econòmic es podria 
desenvolupar a través d’una prova pilot. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 19.352 € (subvenció sol�licitada 11.611 €) 
 

TÍTOL Adaptació dels embotits crus/curats madurats tradicionals catalans als 
nous hàbits de consum, mantenint la seguretat alimentària 

PARTNERS FECIC, IRTA 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

L’estudi avalua l’aplicació del lactat sòdic –ja sigui sol o amb altres 
additius– com a agent inhibidor de l’acidificació no desitjada en els 
embotits crus/curats madurats tradicionals, com la secallona i la somalla. 
S’obtenen resultats de les diferents proves de gust, color aspecte, salinitat, 
acides, acceptabilitat, etc, i s’indiquen noves possibilitats de formulació, així 
com la necessitat de continuar investigant noves combinacions en l’ús de 
lactats amb altres ingredients inhibidors del creixement microbià. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 24.943 € (subvenció rebuda 9.110 €) 

Sol�licitud d’ajut CDTI des de FECIC 
 

TÍTOL Reutilització de l’aigua 

PARTNERS FECIC, Universitat de Vic 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

L’estudi incorpora una diagnosis global dels usos i tractaments de l’aigua en 
les diferents activitats industrials del sector carni porcí (escorxadors, sales de 
desfer i empreses elaboradores) i analitza els seus efluents dels tractaments 
de depuració de les aigües residuals. S’indiquen possibilitats de reutilitzar 
l’aigua –en alguns casos de manera directa i en altres mitjançant 
tractaments terciaris– funció dels paràmetres normatius. La reducció dels 
costos poden ser molt significatius en la majoria d’empreses degut al seu 
elevat consum d’aigua i a la vegada afegiria un benefici mediambiental 
principalment a les conques del territori. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar 18.707 € (subvenció rebuda 6.832 €) 
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TÍTOL Missió tècnica – plantes de biogàs 

PARTNERS ASSAPORC, Cambra de Comerç de Barcelona, GIRO, Noel Alimentària SAU, 
Universitat de Vic, Frigoríficos del Nordeste SA, IRTA 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

El projecte explica la primera fase en la que es va realitzar una visita a 
Alemanya per analitzar diferents alternatives d’aprofitament dels residus 
orgànics del sector carni porcí. A l’estudi es fa una valorització de les 
possibilitats d’implantar plantes de biogàs i altres tecnologies 
complementàries per valoritzar residus provinents del sector ramader 
(purins) i de la industria càrnia (matèria orgànica). S’informa sobre la 
possible reducció en els costos de les empreses i la millora mediambiental 
que es produiria en l’àmbit geogràfic d’INNOVACC. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 12.079 € (subvenció rebuda 4.412 €) 
 

TÍTOL Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector carni porcí 

PARTNERS Casa Tarradellas SA, Cárnica Batallé SA, Embotits Espina SA, Serra i Mota SA 
Noel Alimentària SA, Bigas i Alsina SA, Berenguer Enginyers SL, ASSAPORC, 
Cambra Comerç Girona, Cambra Comerç Barcelona, UVic, GIRO 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

L’objectiu general del projecte és el d’aportar solucions integrals a la gestió 
i tractament dels residus orgànics produïts en els subsectors immersos en 
l’explotació del sector carni porcí. L’agrupament d’aquests materials 
residuals de forma idònia per procedir al seu tractament conjunt, enfocat a 
la valorització i aprofitament integral, ha de permetre: Solucionar diferents 
problemàtiques particulars i, a la vegada, globals del sector; Valoritzar 
energèticament i econòmicament els materials residuals; Donar solució 
territorial per un mateix tipus de material residual. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 75.328 € (subvenció rebuda 1ª fase 23.941 €; subvenció 

sol�licitada 2ª fase 45.207 €) 

 
TÍTOL Valorització de residus plàstics que s’obtenen de les línies d’envasatge en 

empreses elaboradores de productes de carn de porc 
PARTNERS Esteban Espuña SA, Noel Alimentària SAU, Ramon Ventulà SA, Casademont 

SA, Boadas 1880 SA, Embotits Espina SA, Serra i Mota SA, Monvervi SA, UdG 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

Les empreses elaboradores de productes carnis generen elevades 
quantitats de residus plàstics a partir de les seves línies d’envasatge. Es 
realitzarà un estudi on s’analitzaran les possibilitats de reutilització dels 
plàstics generats aportant solucions concretes amb la valoració econòmica 
de cada una d’elles. A més a més, aquest informe també inclourà una 
comparativa amb els costos actuals de l’eliminació d’aquests plàstics 
generats pels partners del projecte. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 19.820 € (subvenció sol�licitada 11.892 €) 
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TÍTOL Millora de la tramitació electrònica per a l’exportació a països tercers 

PARTNERS Esteban Espuña SA, Cárnica Batallé SA, Casademont SA, Càrniques Juià SA, 
Juan Puigvert SL, Embotits Espina SAU, Matadero frigorífico del Ges SA, Noel 
Alimentària SAU 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

L’objectiu és millorar tots els procediments i tràmits administratius per a 
l’obtenció dels certificats d’exportació a països tercers. 
En un primer moment es va poder realitzar una prova pilot per millorar 
sensiblement el temps de tramitació i cost del certificat d’exportació que 
emet el MARM. Aquella prova pilot va ser favorable i va suposar la 
implantació del procés per a totes les empreses alimentàries de l’Estat. 
En aquests moments està a punt de realitzar-se una nova prova pilot per 
continuar millorant el procés especialment en el tràmits per enviaments 
marítims i aeris. En paral�lel s’està treballant per modernitzar el certificat 
d’exportació sanitari “llençol”. 

 

 
PRESSUPOST Assistència a reunions dels partners i participació en proves pilot 
 

TÍTOL Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d’INNOVACC 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

L’estudi analitza quines són les característiques de les empreses associades 
en matèria d’exportació, per poder promoure les accions més adequades 
per a la seva promoció internacional. S’obtenen els resultats estadístics de 
totes les empreses i en funció de la seva activitat –empreses tècniques, 
fabricants de maquinària, transformadores de producte– es fa un anàlisis 
qualitatiu amb els punts forts i dèbils per poder competir en nous mercats 
internacionals. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 11.224,13 (subvenció rebuda 4.099,46 €) 
 

TÍTOL MEAT-TECH. Un nou model de creixement del clúster 

OBJECTIUS I 
CONCLUSIONS 

L’elevada densitat del sector carni, de processadors, proveïdors i centres 
tecnològics ubicats a Catalunya, el situa com un dels clústers més 
importants del món. Exemples com el desenvolupament del clúster 
biomèdic a Barcelona o el d’altres clústers carnis situats a Ohio (USA) o 
Parma (Itàlia), es tenen en compte per dissenyar un creixement més 
ambiciós d’INNOVACC, amb els objectius de socialitzar la creativitat i la 
innovació en tots els agents del clúster, objectivitzar la innovació mitjançant 
una planificació sistemàtica amb un percentatge elevat d’èxit comercial, 
assegurar la competitivitat sostenible del sector, i fomentar el creixement i la 
rendibilitat de tota l’activitat econòmica relacionada amb el clúster. 

 

 
PRESSUPOST Estudi Preliminar: 27.390 € 
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Durant els tres anys de vida d’INNOVACC s’ha estat treballant per tenir un contacte 
directe, per poder ser un pont, un nexe d’unió, entre les empreses i l’administració. 

 

MITYC – Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 

            
MARM – Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí 

 
MICINN – Ministeri de Ciència i Innovació 

         
CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

           
Ministeri de Sanitat 

            
Presidència – Generalitat de Catalunya 
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DAR – Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

         
Departament d’Innovació Universitats i Empresa i ACC1Ó 

            
Departament de Salut 

 
APS – Agència de Protecció de la Salut 

 
Ministeri de Presidència – Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya 

 
Midi Pyrénées – Delegació del Govern 
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JORNADES TALLERS FORMATIUS 

 

 
Taller d’Estratègia – 2010  

 

 
Taller de Creativitat – 2010  

 

 
III Jornada se Clústers Urbans – 2009  

 

 
Jornada de tecnologia ambiental – UVic – 2010  

 

 
Jornada projecte europeu CLIQ – UdG – 2010  

 

 

PRESENTACIONS FIRES 
 

 
Presentació dels projectes d’innovació realitzats  

per INNOVACC – 2008  

 

 
Packforum – Cryovac – París – 2009  

 
Taula rodona sobre mecatrònica – 2010 

 

 
Fira de Sant Lluc – Olot – 2009  
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