
 

 

COMPROMISOS D’INNOVACC 
PER A LA 1ª CIMERA CATALANA D’ACCIÓ CLIMÀTICA (17-GENER-2020) 

 

El Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2019 inclou un Eix Estratègic “Augment de la 

sostenibilitat, disminuint la petjada de carboni i la petjada hídrica”. Emmarcats en 

aquest eix estratègic, l’associació ha impulsat i coordinat diversos projectes relacionats 

com: 

 

 Valorització de residus i subproductes (a granja i a indústria càrnia). 

 Reducció de malbaratament d’aliments (allargament de vida útil, millora de la 

cadena fred, sistemes logístics, envasos, etc). 

 Materials d’envasament més sostenibles (menys plàstic, plàstics més reciclables 

o biodegradables, altres tipus de materials). 

 Reducció petjada hídrica i petjada de carboni en aliments. Eficiència energètica 

(consum elèctric, gas), reducció de consum d’aigua i de detergents químics, etc. 

 Nous productes de proximitat o productes ecològics. 

 

Actualment s’està finalitzant l’elaboració del Pla Estratègic d’INNOVACC 2020-2023 que 

continua fixant com a prioritari aquest Eix Estratègic, i s’hi destaca la necessitat de 
continuar impulsant projectes d’aquest tipus. 

 

Segons reunió de Junta Directiva del dia 18 de desembre de 2019 l’Associació catalana 
d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC” es compromet a impulsar la reducció 
d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) dels seus associats i es compromet a 
desenvolupar durant el 2020 un full de ruta amb actuacions concretes. 

 

Actualment s’estan preparant projectes col·laboratius que s’aniran portant a terme els 

propers anys. S’anoten a continuació alguns exemples de projectes en preparació: 

 

Temàtica principal: Envasos 
 Nous envasos 

o Envàs per a productes carnis biodegradable/compostable amb barrera. 

o Envàs per a productes alimentaris que no siguin de plàstic.  

o Reduir l’ús de determinades caixes de cartró (que es puguin recollir i reutilitzar).  

o Utilització d’envàs PET monomaterial per a productes carnis. 

 Solució automatitzada de col·locació de llesques càrnies a l’envàs.  

 Control de gasos de l’interior de l’envàs, per a caducitat dinàmica o per a estudis de 

vida útil, sense destruir l’envàs ni el producte, amb sensor en línia. 

 Nous gasos protectors per allargar la vida útil dels productes carnis.  

 
Temàtica principal: Energia / Aigua 
 Recuperació i estalvi d’aigua al sector carni. Control telemàtic. Auditoria de millora, 

accions correctores, validació. 

 Valorització energètica dels residus orgànics en centre de neteja de camions. 



 

 

 Obtenció de biogàs en escorxadors. 

 Plaques solars fotovoltaiques per autoconsum en granges, magatzems, indústries 

càrnies. 

 Comparativa de depuradora sense separador de greixos i amb separador de greixos.  

 Optimització de la gestió de la salmorra residual. 

 Estudi d’optimització de túnels de congelació i cambres frigorífiques. 

 Utilització de membranes per a depuració de l’aigua.  

 

Valorització residus / subproductes 
 Valorització d’òrgans de porc com a font de proteïna i colorant, per a productes 

sense al·lèrgens i “clean label”.  

 Valorització de fangs de  depuradora d’escorxador amb assecatge solar i fertilitzant 

final. 

 Separació de plasma de sang de porcí i valorització. 

 Cultiu en basses de purins de microalgues per a pinso / per a reduir nitrogen. 

 Obtenció de greix insaturat en escorxadors i valorització. 

 

Global 
 Estudi sobre l’impacte del canvi climàtic al sector carni. 

 

Per a poder realitzar aquests projectes demanem a la Generalitat de Catalunya que es 
mantinguin (o s’incrementin) els ajuts relacionats amb l’emergència climàtica, 

sobretot els Grups Operatius del DARP* (que l’any 2020 no està clar si es tornaran a 

convocar) o altres (com els d’economia circular de l’ARC, els d’eficiència energètica 

d’ICAEN, etc). 

 

  



 

 

*Nota: 

 
Els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de GRUPS 
OPERATIUS de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i 
sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests 
grups donen resposta a les prioritats de desenvolupament rural de la Unió Europea 

establerts a l'article 5 del Reglament (UE) 1305/2013 i als focus àrea 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 

4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D i 5E establerts en aquest Reglament. Així mateix, donen resposta 

als objectius transversals d'innovació, medi ambient i canvi climàtic. Segons les bases 

reguladores d’aquests ajuts tenen els següents requisits: 

 

3 Requisits dels projectes de cooperació 

3.1 Els projectes han de ser innovadors i implicar l'execució d'una acció en comú 

entre, com a mínim, dos actors independents entre si. 

3.2 Han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base 

de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la 

producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent 

l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambientals. 

3.3 Han de contenir noves activitats. En cap cas activitats que ja s'estiguin duent 

a terme. 

3.4 Han d'estar necessàriament enfocats al desenvolupament de nous productes, 

pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o 

forestal. 

3.5 Així mateix, han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea 

següents establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació per a la 

innovació: 

- 2A: millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la 

reestructuració i modernització, particularment amb l'objectiu d'incrementar la 

seva participació i orientació cap al mercat i la diversificació. 

- 3A: millorar la competitivitat dels productes primaris integrant-los millor a la 

cadena agroalimentària a través de règims de qualitat, afegir valor als productes 

agrícoles i promoure'ls en mercats locals i en circuits de distribució curts, 

agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions professionals. 

- 4A: restaurar, preservar i millorar la biodiversitat, incloses les zones Natura 

2000 i zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, els 

sistemes agraris d'alt valor natural i l'estat dels paisatges europeus. 

- 4B: millorar la gestió de l'aigua, incloent la gestió dels fertilitzants i dels 

plaguicides. 

- 4C: prevenir l'erosió dels sòls i millorar-ne la gestió. 

- 5A: aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura. 

- 5C: facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, 

subproductes, residus i d'altres matèries primeres no alimentàries per impulsar 

el desenvolupament de la bioeconomia. 

3.6 Complementàriament, poden donar resposta als focus àrea següents: 



 

 

- 5B: aconseguir un ús més eficient de l'energia en l'agricultura i en la 

transformació d'aliments. 

- 5D: reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i d'amoníac 

procedents de l'agricultura. 

- 5E: fomentar la conservació i captura de carboni en els sectors agrícola i 

forestal. 

... 

 

Per tant, aquests focus àrea permeten recolzar principalment projectes que ajuden a 

reduir el canvi climàtic. Seria contraproduent deixar perdre per part de la Generalitat 

una eina que està donant bons resultats en aquesta temàtica, no només per la implicació 

activa de moltes empreses i institucions, sinó també per la difusió que es fa dels 

projectes a nivell europeu i l’exemple que suposa per a altres empreses i organismes. 


