
ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA

15-JUNY-2020
Amb el suport d’: 



Ordre del dia - Assemblea General

1. Despatx de presidència.

2. Comptes del 2019 i 2020. 

3. Ratificació de sol·licituds d’ajuts d’INNOVACC.

4. Ratificació de l’aprovació del Pla Estratègic d’INNOVACC 

2020-2023.

5. Principals novetats projectes col·lectius impulsats. 

6. Altres gestions i activitats realitzades.

7. Informacions sobrevingudes.

8. Precs i preguntes.

9. Aprovació de l’acta de la sessió.



DESPATX DE PRESIDÈNCIA

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



Despatx de presidència

• Documents adjunts: ordre del dia assemblea, revista 2020

• Recordatori dels associats: nous socis, evolució. 

• Trobades/activitats rellevants.

• Premi INNOVACC



Revista 2020

• Disponible a la web.
• Enviarem versió 

impresa juliol 2020.

https://issuu.com/innovac

crevistadigital/docs/dissen

y_revista_innovacc_2020



INNOVACC avui

87 empreses

del sector carni porcí                
i sectors auxiliars 

(69 PIMES, 18 GES)

14 institucions

101 associats



Altes socis 2020



(*) dades del darrer exercici tancat

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total d’associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 96 97 103 101

Empreses associades 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 81 88 87

Institucions associades 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 16 15 14

Personal propi 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3 3 4 4

Facturació empreses 
sòcies (M d’€)

2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340 3568 4305 5743* - -

Total treballadors 
empreses sòcies

5515 5449 5613 6652 7019 9714 13336 14071 14643 17008 18828 - -
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Facturació agregada de les

empreses associades (M€)

Total de treballadors de les

empreses associades

Evolució d’INNOVACC

SECTOR Treballadors M €
Ramaderia 3.969 2.143,85 €
Escorxadors i sales de desfer 5.983 1.933,31 € 
Elaboradors carnis 4.220 1.057,73 € 
Maquinària, equips i instal·lacions 1.276 309,45 €
Altres serveis auxiliars 3.380 298,48 €
TOTAL 18.828 5.742,82 € 



Trobades rellevants
Comunitat RIS3CAT “INNOÀPAT”

Plenàries 

13-Març-2020 (telemàtica)

Comissió de Govern 

22-Nov-2019 (CARINSA)

14-Feb-2020 (IRTA)

Reunions QPORK

Diverses

Projecte liderat per INNOVACC: 

“Alternatives de millora de la qualitat de la 
carn de porc i productes derivats (Q-PORK)”

13 empreses Boadas 1880 SA, Ramon Ventulà SA, Lenz
Instruments SL, Timpolot SL, Engineria
Informàtica Olot SL, Joaquim Albertí SA,
Esteban Espuña SA, Noel Alimentaria SAU,
Cárnica Batallé SA, Artigas Alimentària SAU,
Corporación Alimentaria de Guissona SA,
Mecàniques Pujolàs SL i Grupo Alimentario
Argal SA

1 agent R+D+i Universitat Autònoma de Barcelona

1 clúster INNOVACC com a líder del projecte

Comunitat 

coordinada per:



18-des-2019, Olot

https://www.innovacc.cat/2019/12/31/celebrada-la-

primera-jornada-dimmersio-estrategica-dinnovacc/

Trobades rellevants



https://www.innovacc.cat/2020/01/30/perfilant-

lestrategia-dels-propers-anys-pel-sector-carni-porci/

27-gen-2020, Vic

Trobades rellevants



Trobades rellevants 27-maig-2020, en línia



Premi INNOVACC a la innovació tecnològica 
en l’àmbit carni

1ª edició
Curs 2016-2017

2ª edició
Curs 2017-2018

Guanyador: 
Roger Vidal, 

estudiant de Biologia de la 
Universitat de Girona

3ª edició
Curs 2018-2019

Guanyador: 
Pol Quintana, 

estudiant d’Enginyeria 
Alimentària de la 

Universitat de Girona

Guanyador Categoria Batxillerat/FP: 
Xavier Puigdevall, estudiant CFGS Processos 

i qualitat en la indústria alimentària de l’
Escola Agrària de l’Empordà

Guanyador Categoria Universitat: 
Gerard Masferrer, estudiant Ciències 

Experimentals i Tecnologies de la 
Universitat de Vic

4ª edició
Curs 2019-2020

Convocatòria oberta fins 24/7/2020



COMPTES 2019 i 2020

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



Pèrdues i guanys



Pèrdues i guanys / Estructura



Pèrdues i guanys / Projectes i Resultats



Balanç de Situació 



RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUDS 
D’AJUTS D’INNOVACC

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



Petició ajut europeu H2020

ACCELWATER

Consorci amb membres de: 
Grècia, Itàlia, Alemanya, 
Holanda, Islàndia, Catalunya.

El projecte pretén optimitzar ús 
d’aigua en diferents tipus 
d’indústries alimentàries 
d’Europa, on s’hi faran diverses 
proves pilot amb tot tipus de 
solucions.

Sol·licitud: 6-Feb-2020

Pressupost global = 9.429.670 € 
Ajut global = 8.115.787,38 €

 Pressupost Ajut demanat 
UVIC 757.250,00 757.250,00 

MAFRICA 410.550,00 287.385,00 

INNOVACC 76.841,25 76.841,25 

 

Call: H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 
Topic: CE-SPIRE-07-2020 



RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL PLA 
ESTRATÈGIC D’INNOVACC 2020-2023

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Evolució del clúster

Activitats realitzades 2016-2019

 51 Projectes R+D+i col·laboratius impulsats
 8 Assemblees Generals
 2 Jornades Immersió Estratègica  

(18-des-2019 i 27-gen-2020)
 5 Seminaris Tècnics (2x2018; 3x2019)
 29 Col·laboracions amb altres clústers o entitats
 4 Edicions del Premi INNOVACC a la innovació 

tecnològica en l’àmbit carni
 4 Revistes anuals publicades
 48 Butlletins mensuals electrònics (12 x 4 anys)
 33 Publicacions al Racó del Soci (web i butlletí)
 Difusió de múltiples activitats organitzades per 

socis del clúster o per altres clústers o per 
l’administració (jornades, formació, missions, etc)

Iniciats
l’any

Projectes
impulsats

2008 7
2009 7
2010 15
2011 14
2012 20
2013 16
2014 17
2015 13
2016 10
2017 13
2018 14
2019 14

TOTAL 160



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Espai d’influència del clúster

Any 2013
INNOVACC

(total)
(ind. càrnia 
porcina1)

Catalunya
(ind. càrnia 

porcina2)

% vs. Catalunya
(ind. càrnia porcina)

Treballadors 14.036 9.521 14.653 64,98%

Facturació (M €) 3.340 2.879 6.141 46,88%
1 Font: base de dades SABI
2 Font: Estudi 2015 Cluster Development/ACC1Ó

Any 2018 (o últim 
disponible)

INNOVACC
(total)

(ind. càrnia 
porcina1)

Catalunya
(ind. càrnia2)

% vs. Catalunya
(ind. càrnia)

Treballadors 18.828 13.962 23.957 58,28%

Facturació (M €) 5.743 4.807 6.573 73,13%
1 Font: base de dades INNOVACC
2 Font: base de dades SABI 2018 o últim exercici disponible

Pla Estratègic 2016-2019

Pla Estratègic 2020-2023



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Actualització estratègica del sector 

Sostenibilitat Benestar animal
Productes 
equilibrats

Real Food: sense 
additius, sense alèrgens, 
mínimament processat

Productes de 
qualitat

Envasos funcionals i 
sostenibles



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Actualització estratègica d’INNOVACC (1)

Importància d’aquest àmbit 
pels propers 4 anys (per a 
les empreses/institucions)

Priorització d’aquest tipus 
d’accions pels propers 4 

anys (d’INNOVACC)

Molt 
alta Alta Normal Baixa

Molt 
baixa vots Mitjana*

1 MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC 14 9 1 24 8,85

2 PRODUCTES MÉS SALUDABLES 13 11 1 25 8,70

3 NOUS ENVASOS 10 11 2 23 8,37

4 SEGURETAT ALIMENTÀRIA/MILLORA VIDA ÚTIL 2 4 6 8,33

5 NOUS PRODUCTES NO CARNIS 10 14 2 26 8,27

6 SENSORITZACIÓ, ROBOTITZACIÓ, AUTOMATITZACIÓ 8 10 5 23 7,83

7 MALALTIES ANIMALS/BIOSEGURETAT 8 8 6 2 24 7,29

8 FORMACIÓ 4 14 6 24 7,29

9 TRAÇABILITAT/TRANSPARÈNCIA 5 7 5 1 18 7,22

10 INTERNACIONALITZACIÓ 7 9 5 3 24 7,08

11 RELACIÓ ON-LINE AMB EL CLIENT/CONSUMIDOR 4 7 11 22 6,70

12 MATÈRIES PRIMERES A PREUS ASSEQUIBLES 2 9 7 1 1 20 6,25

13 MILLORA QUALITAT 4 8 8 1 2 23 6,20

14 INTEGRACIÓ PER GUANYAR DIMENSIÓ 1 8 12 2 23 5,87

15 NOUS PRODUCTES AMB CARN CULTIVADA 5 9 3 6 3 26 5,67

16 NOUS PRODUCTES CARNIS TRADICIONALS 0 7 11 4 2 24 4,90

Molt 
alta Alta Normal Baixa

Molt 
baixa vots Mitjana*

1 IMPULS I COORDINACIÓ DE PROJECTES D’INNOVACCIÓ 12 11 1 24 8,65

2 IMPULS I COORDINACIÓ DE PROJECTES D’ R+D 9 5 5 19 8,03

3 SEMINARIS TÈCNICS ESPECÍFICS 8 13 3 1 25 7,80

4 LOBBY DAVANT L'ADMINISTRACIÓ 5 9 7 2 1 24 6,56

5 MISSIONS INTERNACIONALS TÈCNIQUES 2 11 9 2 24 6,35

6 FORMACIÓ 3 9 10 2 24 6,35

7 ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA 3 7 15 25 6,30

8 JORNADES GENERALISTES 1 15 1 1 18 4,72

9 MISSIONS INTERNACIONALS COMERCIALS 8 6 8 3 25 4,40

10 POSICIONAMENT DE MARCA 5 11 7 2 25 4,40



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Actualització estratègica d’INNOVACC (2)

Com podem classificar els reptes estratègics pels propers 4 anys? 

A B C vots

3 19 1 23

A Per àmbits tradicionals (productes, processos, sostenibilitat, seguretat alimentària, packaging
internacionalització, formació). 

B Per àmbits transversals (Obrir les portes, Diàleg amb el consumidor, productes més saludables, noves 
oportunitats d’exportació, productes amb alt valor afegit, millora qualitat, evitar risc crisis alimentàries, 
augmentar vida útil, productes més funcionals). 

C Per un altre tipus de classificació. Quin tipus de classificació? Quins repte trobes a faltar? (anota-ho en un 
paper si us plau). 

 

Cal augmentar l’àmbit d’actuació del clúster? 

A B C D vots

8 2 6 9 25

A No. Millor que es mantingui principalment amb empreses i institucions del sector carni porcí 

B Sí. Caldria incorporar noves empreses i institucions d’altres sectors carnis (vaquí, oví, caprí) 

C Sí. Caldria incorporar noves empreses i institucions d’altres sectors carnis (vaquí, oví, caprí, aus, conills, ...)

D Sí. Caldria incorporar noves empreses i institucions d’altres sectors alimentaris en general. 

 

Cal canviar el nom del clúster? 

A B C D vots

12 9 3 24

A No. És representatiu del que esperen els socis del clúster: INNOVACIÓ i COOPERACIÓ, principalment al 
sector CARNI PORCÍ 

B Sí. Caldria definir un nou nom que ampliï l’àmbit sectorial. (anota-ho en un paper si us plau) 

C Sí. Caldria definir un nou nom que ampliï l’àmbit d’activitat. (anota-ho en un paper si us plau) 

D Sí. Caldria definir un nou nom que ampliï l’àmbit d’activitat i sectorial. (anota-ho en un paper si us plau)

 



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Cadena de valor del clúster

Ramaderia

Elaboradors 

menjar preparat 

o precuinat

Elaboradors 

productes carnis 

i no carnis

Sales de 

desfer
Escorxadors

Distribució:

• Grans 

superfícies

• Petites 

superfícies

Carnisseries

Restauració

Logística especialitzada

Enginyeries i consultories

Fabricants de maquinària

Triperia i subproductesAlimentació animal Additius

Genètica, selecció, 

serveis veterinaris 

Universitats, centres de recerca i d’investigació aplicada, formació

Laboratoris sanitaris i solucions d’higiene

Fabricants d’envasos 

i embalatges



PLA ESTRATÈGIC 2020-2023DAFO
FORTALESES
- Cooperació i transferència de coneixement a través de l'AEI. 
Punt de connexió entre empreses alimentàries i sectors 
auxiliars que formen part de tota la cadena productiva.
- Sector en ple creixement, fortament arrelat a Catalunya, 
amb empreses punteres.
- Capacitat d'inversió i creixement.
- Capacitat d'exportació a països en desenvolupament i 
adaptació als mercats de destinació.
- Experiència en innovació (producte, procés, seguretat 
alimentària, packaging, ...) dels serveis auxiliars de l'àmbit de 
l’AEI.
- Cultura d’estima a la carn i derivats carnis.
- Cultura culinària de prestigi, en part basant-se el porc.
- Adaptabilitat de les empreses a nous reptes i tendències 
(canvi d'estratègies).
- Augment de la bioseguretat i reducció de l'entrada de 
malalties en granges.

DEBILITATS
- Baixa autosuficiència de matèria primera per a alimentació 
animal (cereals o altres).
- Malalties: listèria, PPA, altres.
- Disminució de la qualitat de matèries primeres per a 
productes carnis elaborats.
- Dèficit de formació professional.
- Atomització de les iniciatives d'innovació. Insuficient 
coordinació de les iniciatives que dificulta l'optimització dels 
recursos disponibles.
- Pèrdua de dimensió de les empreses tradicionals.
- Sostenibilitat: reducció d'emissions davant l'emergència 
climàtica.
- Dependència de les exportacions a països no comunitaris 
(ex. Xina). Falta de determinació de nous canals d'exportació.
- Discurs a favor de la carn i els seus derivats, insuficientment 
desenvolupat enfront de les amenaces emergents. Insuficient 
comunicació de valors.

OPORTUNITATS
- Augment del preu de la carn de porc, per a ramaders.
- Creixement del consum de carn a països emergents.
- Incrementar les exportacions amb valor afegit: embotits, pernils i altres productes 
alimentaris (carnis i no carnis).
- Posicionament sectorial en els països exportadors, amb la creació d'un estàndard (model 
Catalonia Meat Point).
- Augmenta la demanda de productes ecològics, sense antibiòtics, gourmet, DOP/IGP ...
- Capacitat d'oferir nous productes més saludables reforçant les propietats nutricionals, 
adaptant el producte a el nou etiquetatge frontal (Nutriscore) regulat per la UE.
- Diversificació de nous productes carnis.
- Presentacions per al nou consumidor (single i sènior): plats preparats, precuinats, etc.
- Nous envasos: reciclables, més vida útil, més funcionals, millor seguretat alimentària, 
biodegradables, etiquetes intel·ligents ...
- Noves opcions de venda de productes (en línia, apps, xarxes socials ...).
- Millora de la bioseguretat en granja, transport i escorxadors.
- Indústria 4.0: traçabilitat, optimització de processos.
- Obtenció d'altres fonts de proteïna per a alimentació animal i humana.
- Comunicació de valors del sector carni.
- Involucració en projectes subvencionats per Fons públics Europeus.

AMENACES
- Augment del preu de la carn de porc, per a elaboradors
- Disminució del consum de carn de porc als països més desenvolupats per raons de salut, 
ètiques i de sostenibilitat. Moviments vegans-vegetarians-flexitarians i pro drets animals.
- Aparició de nous productes substitutius de carn de porc.
- Barreres d'entrada a l'exportació (ex. Xina).
- Creixement de la producció animal i de carn en països de la UE i altres.
- Rebuig social d’instal·lacions (granges, escorxadors...) i moviment animalista desinformat
- Dependència de la importació de cereals.
- Entrada de malalties, ja erradicades o noves.
- Nous productes sense proteïna animal.
- Decreixement dels ajuts públics per a fomentar l’ R+D+i i la cooperació.
- Reducció d'antibiòtics: repercussió sobre la qualitat de la carn.
- Consumidor hiperinformat, activisme anticarn.
- Volatilitat dels preus de la matèria primera.
- Normatives de l'Administració estrictes que requereixin molta inversió.



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Eixos estratègics

Eixos Estratègics
2020-2023

Definició

Eix 1
Productes de qualitat 

diferenciada
Desenvolupar i potenciar productes amb alt valor afegit, dirigits principalment a la UE i als països més desenvolupats. 
Els productes que es volen oferir són: gourmet, ecològics, sense antibiòtics, amb marca de qualitat (DOP / IGP ...)

Eix 2
Desenvolupament de 
productes amb valor 

nutricional

Desenvolupar nous productes més saludables. Oferir productes específics per a cada segment de la població en funció 
de les seves necessitats. Millorar en els perfils nutricionals dels productes ja existents. Impulsar l'etiquetatge "clean
label"

Eix 3

Innovació en producció 
d’anàlegs de carn: noves 

formes d’obtenció de 
proteïna

Obtenció de noves fonts de proteïna, tant de base animal com vegetal. Per exemple, vegetals, fongs, algues, insectes, 
altres ... per aconseguir anàlegs de carn o nous productes per vegans, vegetarians, flexitarians, etc.
Aprofitar les innovacions que sorgeixin de les investigacions en carn cultivada.

Eix 4
Medi ambient i canvi 

climàtic 

Augmentar l'eficiència energètica i hídrica de forma sostenible, la valorització dels residus i subproductes de tota la 
cadena de valor, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i contaminacions del subsòl, augmentar l'ús 
d'energies renovables. Gestió de crisi mediambientals.

Eix 5
Obtenció de packaging
sostenible i funcional

Augmentar l'ús d'envasos reciclables, biodegradables i/o reutilitzables. Reduir l'ús de materials plàstics (gruixos, 
volums, ...). Realitzar projectes en l'obtenció de nous envasos alternatius al plàstic

Eix 6
Bioseguretat i benestar 

animal a granja, transport i 
escorxador

Augmentar les mesures de seguretat en granges (instal·lacions, maneig, transport) per evitar la propagació de malalties 
(PPA, PPC ...).
Potenciar i millorar el benestar dels animals. Evitar crisi animalistes.

Eix 7
Millorar la seguretat 

alimentària i allargar la vida 
útil dels productes 

Validar i millorar els processos tant productius com de neteja per controlar els paràmetres que influeixen en la 
seguretat alimentària. Incidir en aplicar programes de control i reducció de contaminació, descontaminació de canals, 
sistemes de refredament / logística, solucions de neteja i desinfecció i envasos antimicrobians.

Eix 8
Optimització dels processos 

de la cadena productiva: 
indústria 4.0

Sensorització, robotització i automatització de processos productius des de la granja fins al client final, assegurant la 
traçabilitat dels productes en cada etapa. Potenciar la relació on-line amb el client / consumidor per optimitzar la 
coordinació entre aquests.

Eix 9
Comunicació transparent a 

tota la cadena de valor 

Informar el client de tota la informació referent al producte (traçabilitat, informació nutricional, informació addicional 
...) utilitzant mètodes ja coneguts o innovadors que permetin arribar a tots els públics i enfortir la relació amb els 
consumidors.

Eix 10 Internacionalització

Comercial: Descobrir alternatives de mercat i explorar les oportunitats en països en desenvolupament (com Àfrica 
Subsahariana i Amèrica de Sud) i adaptar-se a les seves necessitats.
Tècnica: Treballar en projectes d'àmbit europeu i difusió dels resultats als socis. Comparació amb altres sectors 
internacionals

Eix 11
Millora de les condicions 

laborals
Impulsar la igualtat de gènere. Ergonomia adequada. Eines i equips de suport a la feina ( "cobots" o altres).
Reducció de riscos laborals (sistemes de protecció de maquinària i instal·lacions). Treball en línia. Formació.



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Actuacions previstes

Projectes i 
accions

Focus

fins al 2015 100% porcí

del 2016
al 2019

87% porcí
13% altres 
aliments

Del 2020 al 2023
80-75% porcí
20-25% altres 

aliments



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Indicadors 2016-2019 (compliment)

Indicador Objectius 2016-2019

Objectius
aconseguits Situació a 31-12-2019

SI NO

Número de persones contractades 
com a personal propi de l’AEI

≥ 3 traballadors, any 2019
Nota: A 31-12-2015 hi havia 2 treballadors 

 4 treballadors

Ingressos de l’AEI per quotes dels 
socis

≥ 75% del total despeses ordinàries, any 2019
Exercici 2015:
67.750 € quotes socis
113.572,49 € despeses ord.
59,7% quotes/despeses ord.


Exercici 2019:
81.375 € quotes socis
169.907,49 € despeses ord. 
47,9% quotes/despeses ord.

Número de socis
≥ 100 socis, any 2019
Nota: A 31-12-2015 hi havia 83 socis 

 103 socis

Número de socis PIME
≥ 50 socis PIMES
Nota: A 31-12-2015 hi havia 46 PIMES

 71 PIMES

Facturació agregada de les empreses 
sòcies respecto del total de la 
indústria càrnia porcina a Catalunya

≥ 50%
Nota: 46,88% (2013 o últim exercici disponible)

 73,13%
(2018 o últim exercici disponible)

Número de socis amb activitat 
ramadera

Augmentar respecte del valor actual
Nota: A 31-12-2015 hi havia 10 socis amb 
activitat ramadera porcina

 14 socis

Implicació activa de les empreses 
associades en projectes impulsats

> 90% de les empreses associades, implicades, 
com a mínim, en 1 projecte col·laboratiu

 72,7%  (64 empreses implicades de 88 
empreses sòcies)

Número de projectes col·laboratius
realitzats per any

≥ 6 projectes col·laboratius nous a iniciar cada 
any 

 2016: 10; 2017: 13; 2018: 14; 2019: 14

Classificació dels projectes per “NI” 
nivell d’implicació (1a4) i per “GE” 
grau d’èxit (1a4)

> 20% projectes GE=4
> 15% projectes NI=4 i GE=4

 GE=4: 29,4% 14 de 51 projectes
GE=4 i NI=4: 15,7% 8 de 51 projectes

Nivell de subvencions obtingudes per 
a projectes col·laboratius (socis)

> 200.000 €/any
> 1 M € del 2016 al 2019 
(suma dels ajuts per a socis beneficiaris)


2016: 821,202 €; 2017: 401.198 €
2018: 874.426 € ; 2019: 759.097 €
Total: 2.855.923 €

Nivell de subvencions obtingudes per 
a projectes col·laboratius
(INNOVACC)

> 35.000 €/any
> 150.000 € del 2016 al 2019


2016: 112.875 € ; 2017: 58.181 €
2018: 98.740 € ; 2019: 78.697 €
Total: 348.492 €



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Indicadors 2020-2023 (previsió)

Indicador Objectius 2020-2023

Número de persones contractades com a personal 
propi de l’AEI

mantenir 4 treballadors, al 2023
Nota: actualment hi ha 4 treballadors

Ingressos de l’AEI per quotes dels socis

≥ 50% del total de despeses ordinàries, al 2023
Nota: actualment és d'un 47,9%
Entre 35% i 42% del total d'ingressos, al 2023
Nota: actualment és d'un 41,9%

Número de socis
≥ 110 socis, al 2023
Nota: actualment hi ha 101 socis

Número de socis PIME
≥ 80 socis PIME
Nota: actualment hi ha 71 PIMES

Facturació agregada de les empreses sòcies respecte 
del total de la indústria càrnia porcina a Catalunya

≥ 65%
Nota: actualment és del 73,13%

Número de socis amb activitat d’altres sectors carnis 
no porcins

Augmentar socis d’escorxadors de boví, oví, cabrum, aus.
Incorporar socis de ramaderia de boví, oví, cabrum, aus.
Incorporar socis del sector del packaging.

Implicació activa de les empreses associades en 
projectes impulsats des del clúster 

> 75% de les empreses associades, implicades, com a mínim, en 1 
projecte col·laboratiu

Número de projectes col·laboratius realitzats per any ≥ 8 projectes col·laboratius nous a iniciar cada any 

Classificació dels projectes per “NI” nivell d’implicació 
(1a4) i per “GE” grau d’èxit (1a4)

> 20% projectes GE=10
> 15% projectes NI=5 i GE=5

Nivell de subvencions obtingudes per a projectes 
col·laboratius (socis)

> 250.000 €/any
> 1,6 M € del 2020 al 2023 

Nivell de subvencions obtingudes per a projectes 
col·laboratius (INNOVACC)

> 50.000 €/any
> 200.000 € del 2020 al 2023



ESTAT DE PROJECTES EN 
DESENVOLUPAMENT

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



Projectes 
vius

inici projecte participants

Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats carnis 

cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica 

Sant Dalmai SAU, Joaquim Albertí SA, Esteban Espuña SA, UAB, IRTA

Optimització de l'homogeneïtat de producte i reducció de salmorres 

residuals en indústria elaboradora de pernils curats

Boadas 1880 SA, Noel Alimentaria SAU, Lenz instruments SL, IRTA

EMBOT-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data per a 

optimitzar assecadors d'embotits curats 

Splendid Foods SAU, Patel SAU, Delsys HLDG Group SL, Eurecat

MATSOS. Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia Embotits Salgot SA, Embutidos Monells SA, Matadero Frigorífico del 

Cardoner SA, Enplater, Klöckner Pentaplast, IRTA 

Obtenció d'estàndards d'engreix de porc Ral d'Avinyó per a una òptima 

qualitat de la carn

Matadero Frigoríficos de Avinyó SA, Catalana de Embutidos SA, 

Agropecuària Catalana SCCL, IRTA

Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar 

l’escuat rutinari en porcí

PORCAT, Selección Batallé SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, 

Granges Terragrisa SL, IRTA

Sistemes innovadors per a classificar de manera objectiva productes carnis 

o preparats carnis

FECIC, Noel Alimentaria SAU, Coopecarn Girona SLU, Roller España SLU, 

Joaquim Albertí SA, IRTA

Automatització de tall de carn o derivats carnis per eliminar riscs 

d’accidents laborals i millorar productivitat i higiene

Frigorífics Costa Brava SA, Esteban Espuña SA, TEMIC, IRTA

Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent gran (5-

PROTEG)

Taller de Cuina Bongust SL, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Eurecat

Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor sexual (Q-OLOR) Selección Batallé SA, Grup Gepork SA, UPB Genetic World SL, 

Frigoríficos del Nordeste SA, IRTA

Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i 

diferenciada (RODAPORK)

Josep Puigdollers i Família SL, Industrias Cárnicas Montronill SAU, ST 

Cabanyes, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Univ. Múrcia

Millora de la qualitat de productes carnis amb sensors òptics on-line Argal Alimentación SA, Embotits Salgot SA, Boadas 1880 SA, Joaquim 

Albertí SA, Mecàniques Pujolàs SL, Lenz Instruments SL, IRTA, UAB

ECOCARN. Extensió de la vida útil de derivats carnis de certificació 

ecològica,procedents de porcí i de boví

Carns de Confiança SL, Embotits Salgot, IRTA

GENDUROC. Autentificació de productes porcins de raça Duroc mitjançant 

l'ús de

marcadors genètics

Selección Batallé SA, Josep Puigdollers i Família SL, UdL

INNOLEG. Sistemes innovadors per a la obtenció de la LegHemoglobina 

per a productes anàlegs de la carn 

Esteban Espuña SA, Coopecarn Girona SLU, UAB

NUTRISCORE. Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore 

A,B,C,D,E

Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA, Embutidos Caula SL, Embotits 

Espina SAU, Rafael Baró SA, Fundació Eurecat, IRTA

PORC-CAMB. Solucions innovadores de reducció de contaminació 

ambiental per a

millorar el benestar animal en granges de porcí 

Grup de Sanejament Porcí de Girona, Vilram SLU, Explotacions Artigas 

SLU, Fundació Eurecat

PREDICTPORK. Tecnologies no invasives en porcs vius per a l’optimització 

del rendiment productiu i la determinació de la qualitat de les peces nobles 

i el nivell d’infiltració de la carn. 

Sergal Gestió Ramadera SL, SAT Granja Godall, IRTA

VISPACK. Validació amb visió artificial del transport automatitzat de 

producte carni envasat

Splendid Foods SAU, Esteban Espuña SA, Fundació Eurecat

Desenvolupament d'un prototipus d'un sistema automatitzat per a extracció 

de cervells de porcí

Frigorificos del Nordeste SA, Tecnologia Mecànica i elèctrica SL

Desenvolupament de tecnologia òptica no destructiva per anàlisi de 

proporció magre vs greix en carns fresques i descongelades

Splendid Foods, Lenz Instruments SL

Desenvolupament d'un capçal innovador automatitzat per a la neteja interior 

de vehicles de transport de bestiar.

Transports Rosendo Quintana SA, Grup Gepork, Gestió de projectes 

Vallbona SLU

Sistema de control de producció de llescats carnis amb tecnologia 4.0 Vila Rovira SL, eSynapsing Intelligent Business SL

2018

2019

2017



Ponències projectes

Obtenció d'estàndards d'engreix de porc Ral d'Avinyó per a una òptima qualitat 
de la carn

Joel González (IRTA)

Sistema automàtic de neteja de cintes a final de torn i altres David Casadevall (TEMIC) 

EMBOT-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data per a 
optimitzar assecadors d'embotits curats

Josep Pijuan (EURECAT)

Sistema de control de producció de llescats carnis amb tecnologia 4.0 Jana Vila (Vila Rovira) i 
Joana Teixidor (eSynapsing)

Altres projectes desenvolupats Mariona Pratdesaba i Júlia Sala 
(INNOVACC)



Amb el suport d’: 

“Desenvolupament d’un prototipus d’un sistema 
automatitzat per a extracció de cervells de porcí”

Els objectius del projecte han estat: 

• Millora del sistema de talls de cap de porc 
per a extracció de cervells. 

• Alta capacitat i màxim rendiment a 
l’efectuar els talls de carn.

• Millora de la seguretat de les persones que 
treballen amb la màquina. Minimitzar el 
risc d’accidents.

S’estan fent proves a planta amb el prototip.



L’objectiu principal del projecte és:

- Desenvolupament d’una tecnologia d’inspecció no
destructiva que permet l’anàlisi del contingut de greix en
línia, sense la utilització de radiacions ionitzants. Utilitzant
la tecnologia d’inducció magnètica.

S’han planificat proves a planta de les dues tecnologies (Raig X i
inducció magnètica) i comparar resultats.

I posteriorment, es desenvoluparan models de predicció per
carn fresca i congelada.

Amb el suport d’: 

“Desenvolupament de tecnologia òptica no 
destructiva per anàlisi de proporció magre vs greix
en carns fresques i descongelades”



Amb el suport d’: 

“Desenvolupament d’un capçal innovador
automatitzat per a neteja interior de vehicles de 
transport de bestiar”

L’objectiu principal del projecte és:

• Desenvolupament d’un prototip que permeti 
optimitzar la neteja de camions de bestiar incidint 
en l’etapa de pre-rentat.

Un cop desenvolupat aquest prototipus de pre-rentat 
de vehicles de transport animal, el vehicle quedaria 
llest per a una posterior neteja i desinfecció que ara 
mateix es fa manualment. 

S’ha obtingut un primer disseny i una estructura 
preliminar del prototip.



“Selecció de l’alimentació de truges no reproductores per a la 
millora del perfil lipídic dels embotits curats d’alta qualitat”

- L’objectiu era la millora del perfil lipídic 
dels embotits a través de la modificació de 
l’alimentació de truges amb la finalitat de 
millorar l’estat nutricional dels 
consumidors.

- Incorporació ingredients d’alts nivells 
d’àcids grassos insaturats.

- Model productiu: més espai pel bestiar i 
estabulats en patis exteriors.

- Resultats del perfil lipídic en carn fresca: 
reducció dels àcids grassos saturats i 
augment dels insaturats. En embotit el 
canvi no és significatiu. S’han fet estudis 
sensorials per cada lot. 

- S’ha fet anàlisi de cicle de vida en funció 
del pinso.

Amb el suport de: 

perfil lipídic en cansalada fresca



“Optimització de la homogeneïtat de producte i reducció de 
salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats”

- S’han realitzat proves de caracterització de producte final llescat i sencer (amb os i sense os).

- S’han posat a punt els equips de determinació de sal en llescats.

- S’han fet proves de diagnòstic tècnic del procés de salat actual.

- S’han detectat opcions de millora del procés de salat. Els pernils amb un contingut de greix 
més alt tenen un contingut de sal més baix i a l’inrevés. Una bona correcció dels dies de salat 
segons el contingut de greix podria disminuir la dispersió dels continguts de sal.

- S’està fent la validació industrial de les millores proposades.

Amb el suport de: 



“Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia (MAT-SOS)”

- Objectiu: desenvolupar noves estructures de materials plàstics més sostenibles pel sector 
carni per a:

 Reduir la quantitat de matèria primera (resines)
 Reduir el residu post-consum
 Millorar reciclabilitat

- S’ha treballat en carn fresca (Mafrica), cuits (Monells) i curats (Salgot)

- S’han provat nous envasos a cada empresa: reducció micratges, monomaterials, 
biodegradables.

- S’està fent una validació dels materials mitjançant la vida útil de diferents productes carnis.

Amb el suport de: 



“Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats 
carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat 
organolèptica”

Amb el suport de: 

- Tasques executades:

 Analítiques de nitrits i nitrats en diferents
elaborats de cada empresa: en diferents
moment de l’elaboració. Conèixer la cinètica
dels nitrificants

 Proves a IRTA variant diferents condicions pel
procés per veure l’impacte sobre els
nitrificants. Valoració dels ppm de nitrificants
a adjuntar i en quin és el millor moment

 Proves a la UAB d’ inoculacions amb clostridi
de masses càrnies i meta-anàlisi bibliogràfica
sobre la cinètica dels nitrificants.

- Objectius: 

• Què cal fer perquè no es perdi tan nitrit 
funcional durant el procés? Quan i com 
s’afegeix. Quins paràmetres ajuden a 
preservar-ne la funcionalitat.

• Quins adjuvants (químics i tecnològics) 
potencien la funcionalitat del nitrit 
residual?



“Estratègies sectorials per a la prevenció de la 
caudofàgia i per evitar l’escuat rutinari en porcí”

Objectiu principal: 

- Estudiar l’eficàcia de diferents estratègies per prevenir la 
caudofàgia.

- Avaluar l’adequació dels sistemes d’avaluació de riscos.

- Donar eines als ramaders de porcí catalans per respondre a 
un requeriment legal.

- Augmentar el benestar animal.

Proves pilot a granges comparant porcs escuats i no escuats.

S’han fet les primeres visites a granges i seguiments de lots.

Mètodes: sistemes ventilació aire, materials enriquiment...

Amb el suport de: 



“Sistemes innovadors per a classificar de manera 
objectiva productes carnis o preparats carnis”

Objectiu general:

- Desenvolupar una eina de presa de decisions per a la 
classificació de derivats carnis segons la legislació vigent.

Objectius específics

- Avaluació tecnologies analítiques i paràmetres de procés 
que permetin classificar: preparats de carn o productes 
carnis.

- Eina per a la presa de decisions: facilitar adaptació 
tecnològica dels derivats i classificació segons legislació.

Les empreses ja han enviat mostres a IRTA dels diferents 
productes escollits
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de diferents derivats carnis.

Amb el suport de: 



“Automatització de tall de carn o derivats carnis 
per eliminar riscs d’accidents laborals i millorar 
productivitat i higiene”

Amb el suport de: 

Objectius del projecte:

- Automatitzar talls de carn fresca i congelada i 
productes carnis.

- Alta capacitat i màxim rendiment a l’efectuar els talls.

- Millora de seguretat de les persones. Reduir risc 
accidents.

- Disseny higiènic adequat per evitar contaminacions 
creuades i millorar seguretat alimentària.

S’ha fet la proposta del disseny dels prototips.

Proves amb la 

talladora de pernil 



“Aliments de 5a gamma amb base de proteïna 
càrnia per a la Gent gran (5-PROTEG)”

Objectiu principal:

- Desenvolupar plats de 5a gamma que aportin 
requeriments nutricionals necessaris per a 
persones de la 3a edat amb bon estat de salut.

- Estudi de la valorització d’ingredients (retalls de 
porc, xai i vedella) possibilitant l’aplicació d’una 
declaració de salut sobre plats de 5a gamma.

S’han seleccionat retalls i enviat mostres i s’estan 
analitzant. 

També es treballa amb llistat d’ingredients per tal 
de presentar prototips de receptes.

Amb el suport de: 



“Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor 
sexual (Q-OLOR)”

- Avaluar alternatives a la castració quirúrgica per obtenir carn de porc de qualitat i lliure 
d’olor sexual: Immunocastració i Selecció genètica de mascles enters

- Innovar en la classificació per nivells d’olor sexual (sensor Raman).

Ja s’han fet els primers lots d’animals.

S’han comparat dades a granja (pes animal, consum pinso, índex conversió) i també de 
paràmetres de qualitat de la carn (pH, CE, color, ...)  entre animals imunocastrats i els 
sencers.

Extracció mostres de greix dels diferents lots per avaluar amb Human Nose

Primeres proves a escorxador amb Human Nose Amb el suport de: 



“Selecció de Duroc per a un model productiu de 
carn de porc tradicional i diferenciada 
(RODAPORK)”

Objectiu:

- Dissenyar, desenvolupar i validar un model productiu 
(selecció genètica de Duroc) per obtenir un animal òptim, 
proporcionant carn diferenciada d’alta gamma: matèria 
primera per a xarcuteria tradicional i possibilitat de nous talls 
de carn per a franja gourmet o restauració.

- Els productes obtinguts s’adaptaran al Programa 
d’Autocontrol de l’Etiquetatge Duroc (PAED).

- S’han planificat lots i ja han nascut i monitoritzat els primers 
animals (creixement, consums pinso, índex de conversió...)

- S’han dissenyat les dietes restringides per cada lot d’animals.

Amb el suport de: 



“Millora de la qualitat de productes carnis amb 
sensors òptics on-line”

Es desenvolupa en 3 grups de treball:

- WP1: disminució pèrdues per cocció en la fabricació de salsitxes de Frankfurt 
mitjançant sensor òptic en línia.

S’està treballant en la millora dels protocols de treball i en establir els paràmetres i els 
respectius llindars interessants per l’empresa .

Sensor d'emulsions càrnies. Esquema i imatge del prototip instal·lat a la 

sortida de l'homogeneïtzador, en planta de processat de salsitxes 

Frankfurt. 

Amb el suport de: 



“Millora de la qualitat de productes carnis amb 
sensors òptics on-line”

- WP2: NIR low cost per determinar paràmetres de qualitat i seguretat alimentària en embotits crus 
curats. 

S’han escollit els productes a treballar, paràmetres i les proves a les empreses participants. S’està 
treballant en l’anàlisi dels resultats i l’obtenció de models de correlació.

Amb el suport de: 

- WP3: optimització i millora dels procés d’elaboració de pernil cuit extra  
amb sensor òptic FO-NIRS: aconseguir un pernil cuit de qualitat reduint 
minves.



Projectes presentats pendents de resolució GO2019

Projecte Participants

“C3”
Granjas Ecológicas SLU, Splendid Foods SAU, Nutrex 

Pinsos SL, Fundació Eurecat, INNOVACC

“Extensió de la vida útil de derivats carnis de certificació 

ecològica,procedents de porcí i de boví (ECOCARN)”
Carns de Confiança SL, Embotits Salgot SA, IRTA, 

INNOVACC

“Autentificacio de productes porcins de raca Duroc 

mitjancant l'us de marcadors genetics. (GENDUROC)”
Selección Batalle SA, Josep Puigdollers i Família SL, 

Universitat de Lleida, INNOVACC

“Sistemes innovadors per a la obtencio de la 

LegHemoglobina per a productes analegs de la carn 

(INNOLEG)”

Esteban Espuña SA, Coopecarn Girona SLU, UAB, 

INNOVACC

“Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore 

A,B,C,D,E. (NUTRISCORE)”

Joaquim Albertí SA, Boadas 1880 SA, Embutidos Caula 

SL, Embotits Espina SAU, Rafel Baró SA, Fundació 

Eurecat, IRTA, INNOVACC

‘’Solucions innovadores de reducció de contaminació 

ambiental per a millorar el benestar animal en granges de 

porcí (PORC-CAMB)’’

Grup de Sanejament Porcí de Girona, Vilram SLU, 

Explotacions Artigas SLU, UVIC, INNOVACC

“Tecnologies no invasives en porcs vius per a 

l’optimització del rendiment productiu i la determinació de 

la qualitat de les peces nobles i el nivell d’infiltració de la 

carn. (PREDICTPORK)”

Sergal Gestió Ramadera SL, SAT Granja Godall, IRTA, 

INNOVACC 

“Validació amb visió artificial del transport automatitzat de 

producte carni envasat (VISPACK)”
Splendid Foods SAU, Esteban Espuña SA, Delsys 

Software SL, EURECAT, INNOVACC



A partir de la visita anual a tots els socis:
 s’aniran preparant noves activitats amb els socis

(com els seminaris tècnics 2020 o altres)
 nous projectes col·laboratius a desenvolupar.

INTENTAREM QUE TOTS ELS SOCIS PUGUIN PARTICIPAR EN 
UN O MÉS PROJECTES COL·LABORATIUS. 

PER QUALSEVOL IDEA, DUBTE, ETC. 
CONTACTEU AMB NOSALTRES, SI US PLAU!

Nous Projectes

NOTA: 
CONVOCATÒRIA OBERTA AJUTS AEI 2020 (FINS 26JUNY)
CONTACTA AMB NOSALTRES: innovacc@olot.cat



ALTRES GESTIONS I ACTIVITATS

ASSEMBLEA GENERAL
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Altres activitats

Enquesta d’ACCIÓ a les empreses associades al clúster sobre Covid19

ACCIÓ i els 29 clústers del programa Catalunya Clústers hem unit esforços per avaluar l’impacte de la COVID-19 sobre el teixit empresarial 
català. Per primer cop, la mateixa enquesta s’enviarà als membres dels clústers i a altres empreses del sector amb l’objectiu d’obtenir 
resultats significatius sobre l'impacte de la COVID-19 a l’empresa i al sector en àmbits com els recursos humans o l'estratègia de mercat, 
entre altres .

Aquest exercici ens permetrà comparar dades agregades dels membres del clúster amb la resta del sector, però això només serà possible si 
obtenim més d’un 30% de participació.

Us demanem que dediqueu uns minuts a respondre l’enquesta i ajudar-nos a obtenir una visió clara del sector que ens ajudi a ser més 
representatius, ja que els resultats seran analitzats i publicats per ACCIÓ.



 Participació activa en trobades inter-clúster (Programa Catalunya Clústers).
 Participació activa a la Xarxa de Clústers Catalans. 
 Col·laboració amb altres clústers estatals o internacionals.
 Participació a la Plataforma ECCP (European Cluster Collaboration Platform).
 Participació en el Comitè Organitzador de la Fira Alimentària Food Tech 2020 

de Barcelona.
 Col·laboració amb el Fòrum Carni.
 S’ha fet difusió dels projectes i activitats de l’entitat, i algunes notícies han 

aparegut a diferents mitjans de televisió, ràdio, premsa escrita, internet, etc.
 Col·laboració en la difusió de jornades i activitats formatives organitzades 

per socis d’INNOVACC.
 Organització de seminaris tècnics a partir de temes escollits pels socis.
 Gestió i difusió del “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit 

carni”.
 Enviament del butlletí electrònic mensual.
 Preparació i edició de la revista anual 2020.

Altres activitats



Pla de treball 2020-2021

• Procurar la continuïtat i desenvolupament de projectes
col·lectius iniciats fins ara.

• Preparació dels nous projectes per iniciar.

 a partir dels proposats al Pla Estratègic 2020-2023

 a partir de les visites anuals als socis

 a partir d’altres propostes que puguin sorgir

• Potenciació de la web: www.innovacc.cat

• Organització d’un seminari tècnic cada semestre.

• Organització de ponències sobre projectes/casos d’èxit durant
les Assemblees Generals de socis (mínim 2 cada any).

• Col·laboració amb altres clústers i altres entitats, per a
fomentar i desenvolupar projectes d’R+D+i, transferència
tecnològica, benchmarking, etc.

• Col·laboració en la difusió de jornades, formació, missions
internacionals, etc.

• Participació en elaboració de plans estratègics, taules
sectorials.

• Augmentar el nombre de socis del clúster.

Per a cada projecte:

organització de 
trobades

tramitació ajuts
seguiment del 

calendari
seguiment dels 

objectius previstos
altres gestions



INFORMACIONS SOBREVINGUDES

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



PRECS I PREGUNTES

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ

ASSEMBLEA GENERAL

15-JUNY-2020



Moltes gràcies 
innovacc@olot.cat / Tel. 972-272597

www.innovacc.cat

INNOVACC forma part de: Amb el suport de:


