
ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA

21-DESEMBRE-2020
Amb el suport d’: 



Ordre del dia - Assemblea General

1. Despatx de presidència.

2. Principals novetats projectes col·lectius impulsats. 

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

4. Estat de comptes del 2020 i pressupost pel 2021. 

5. Informacions sobrevingudes.

6. Precs i preguntes.

7. Aprovació de l’acta de la sessió.

18:00 “Visió antropològica del consum de carn dels nostres dies”,
Jesús Contreras (Observatori de l’Alimentació – ODELA / UB)

18:30 “El present i el futur digital i de comunicació de les
empreses”, Dídac Lee (Galdana Ventures)



DESPATX DE PRESIDÈNCIA

ASSEMBLEA GENERAL

21-DESEMBRE-2020



Despatx de presidència

• Recordatori dels associats: socis actuals, nous socis. 

• Reconeixement del clúster.

• Trobades/activitats rellevants.

• Premi INNOVACC



INNOVACC avui

87 empreses

del sector carni porcí                
i sectors auxiliars 

(69 PIMES, 18 GES)

14 institucions

101 associats



Altes socis 2T-2020

MOLspaces



Reconeixement del clúster

Des de 13-Des-2013
1a Renovació: 2-Des-2015
2a Renovació: 16-Gen-2018
3a Renovació: 20-Feb-2020

Des de 22-Maig-2008
1a Renovació: 11-Maig-2012
2a Renovació: 23-Maig-2016
3a Renovació: 05-Nov-2020

Des de 8-Maig-2014
1a Renovació: 19-Juny-2017
2a Renovació: previst Març-2021



Trobades rellevants 8-oct-2020, en línia

Jornada del clúster CEEC.

INNOVACC va plantejar-hi 
aquests reptes:

• Valorització de fangs de 
depuradores d’escorxadors

• Gestió de salmorres residuals



Trobades rellevants Amb el DARP

20-nov-2020 i 26-nov-2020
Projecte europeu QUALIFY

13-nov-2020
Taller de residus agroalimentaris 



Trobades rellevants 13-nov-2020, en línia

Reunió amb Raül Blanco (Secretari General d’Indústria i de la PIME) i Jordi Llinares
(Subdirector General de Digitalització de la Indústria i Entorns Col·laboratius) dels 
2 clústers amb seu a comarques de Girona:

Temes tractats:

Ajuts AEI 2020 (8 M€)
Ajuts AEI 2021 (28 M€)
Indústria 4.0

Ajuts AEI 2022 (48 M€)
Ajuts AEI 2023 (58 M€)
Transició digital i ecològica

Ajuts “Digital Innovation Hubs” 2021 (els clústers hi podran participar)

Fons europeus Covid (diverses línies d’ajut, per definir 1T 2021) veure pàg. següent



Trobades rellevants

Recull de mostres d’interès de Projectes Tractors:

Ministeri d’Indústria (termini 20-gener-2021)
Els projectes han de complir aquests requisits:
 Ha de ser tractor i cooperatiu. 
 1 empresa líder + 5 entitats participants. 40% participants PIMEs. 1 participant R+D.
 Involucrar part substancial cadena de valor industrial, representació territorial.
 Objectius: millora sostenibilitat, economia circular, digitalització.
 Pressupost mínim 40 M €. 
 Ajut: part de préstec i part d’ajut a fons perdut. (Nota: El 2021 hi haurà uns 200 M € 

d’ajut a fons perdut i uns 500 M € de préstecs).

Cambres de Comerç
Els projectes han de complir aquests requisits:
 Impacte a llarg termini. Tractors, competitius, transversals, diferencials.
 Transició ecològica i transformació digital.
 Actuacions elegibles: canvis estructurals, capital humà, capital material i immaterial, 

capital natural. Iniciats a partir de l’1 de febrer de 2020.

Generalitat de Catalunya
Estan recollint propostes des d’ACCIÓ, DARP, etc.

Enviarem fitxes per omplir a 
través del butlletí d’INNOVACC. 

Us podem ajudar a agrupar 
projectes/inversions si s’escau. 

14-des i 16-des-2020



Trobades rellevants 25-nov-2020, en línia



Trobades rellevants 10-des-2020, en línia



Premi INNOVACC a la innovació tecnològica 
en l’àmbit carni

 Premi Batxillerat/FP. 5.000 € (50% estudiant i 50%
centre educatiu)

 Premi Universitat. 5.000 € (50% estudiant i 50%
centre educatiu)

A les categories “Premi Batxillerat/FP” i “Premi
Universitat” s’oferirà, als estudiants guanyadors, la
possibilitat de formalitzar un contracte de treball
en una empresa del sector carni català.
Beneficiaris: alumnes de centres educatius de
Catalunya.

 Premi Promoció de la cultura de la carn. 5.000 €

Beneficiaris: Persona física amb domicili a
Catalunya

La 4a edició del Premi INNOVACC s’ha unificat amb la 5a

edició, degut a la Covid19, i totes les candidatures

rebudes durant el curs 2019-2020 s’han incorporat a les

candidatures que s’avaluaran per a la 5a edició.



ESTAT DE PROJECTES EN 
DESENVOLUPAMENT

ASSEMBLEA GENERAL

21-DESEMBRE-2020



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.

Validació de la tecnologia a escala industrial per carn fresca i
congelada.

En fase de justificació del projecte.

Amb el suport d’: 

Desenvolupament de tecnologia òptica no 
destructiva per anàlisi de proporció magre vs greix 
en carns fresques i descongelades – IRC 2019



Amb el suport d’: 

Desenvolupament d’un capçal innovador 
automatitzat per a neteja interior de vehicles de 
transport de bestiar – IRC 2019

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.



Amb el suport de: 

FLOORCLEANER. Sistema de limpieza para 
pavimientos en mataderos y salas de despiece 
con robot autónomo 4.0 – AEI 2020

L’objectiu principal del projecte és:

Desenvolupament d’un sistema robotitzat que permetrà implementar una neteja en 
continu els terres de les plantes càrnies, dirigit a escorxadors i sales d'especejament, i 
així disminuir la quantitat de patògens en aquests espais, però sobretot serà un sistema 
que minimitzarà la contaminació creuada.



Amb el suport de: 

HAMCHAIN. Blockchain para garantizar la 
trazabilidad en jamones curados – AEI 2020

L’objectiu principal del projecte és:

Reforçar la cadena de traçabilitat dels pernils 
curats a través d’un sistema Blockchain que 
tingui en compte tota la cadena de valor de la 
producció d’aliments

DTI Spain SL



Amb el suport de: 

MEATMARKET. Marketplace cárnico B2B a nivel 
mundial – AEI 2020

L’objectiu principal del projecte és:

Crear una plataforma de venda on-line B2B 
de productes carnis que permetrà obrir les 
portes i connectar tant amb proveïdors com 
amb clients del sector a tot el món.



Amb el suport de: 

SEC4SEC: optimización del tiempo de secado de 
embutidos curados mediante análisis de datos de 
mermas y condiciones ambientales – AEI 2020

L’objectiu principal del projecte és:

Reduir el temps de permanència dels embotits 
curats, en els assecadors mitjançant l'anàlisi de 
les dades d'humitat, temperatura i minva al 
llarg del temps de curació de cada gàbia.



Amb el suport de: 

NOVONIR. Nueva tecnología NIR miniaturizada de 
bajo coste para la determinación de parámetros de 
calidad in-situ en el sector cárnico – AEI 2020

L’objectiu principal del projecte està orientat 
a la investigació industrial en tecnologia NIR 
(espectroscòpia d'infraroig proper) per 
desenvolupar equips portàtils miniaturitzats 
que mitjançant la integració amb 
intel·ligència artificial que permetin el 
control no destructiu, precís i en temps real 
de paràmetres de qualitat en el sector carni.



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.

Seguiment de lots a diferents granges.

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.

IRTA està fent proves amb diferents condicions i amb 
diferents preparats i productes carnis.
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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.

Prototip Espuña avançat. Disseny definitiu Frig. Costa Brava.

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’està treballant en els prototips de receptes a 
desenvolupar a nivell de planta pilot.

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).

S’han fet les primeres proves de laboratori amb el sensor Raman.

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).

Ja s’han enviat els primers lots a escorxador.

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’està treballant en l’anàlisi dels resultats i l’obtenció de models de correlació. I la validació a escala 
industrial.

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.



C3: Noves fonts alternatives d’alimentació animal

Objectiu:

Aquest projecte té com a objectiu principal estudiar la viabilitat d’obtenció de pinsos i productes 
d’alimentació animal per a l’aviram ecològic, basats en noves fonts alternatives, com els insectes.

Amb el suport de: 



Extensió de la vida útil de derivats carnis de 
certificació ecològica, procedents de porcí i de boví 
(ECOCARN)

Objectius

Augmentar el temps de vida útil actual de diferents derivats carnis de certificació ecològica de porcí i de 
boví.

Amb el suport de: 

Tasques a realitzar:

 Avaluació de la qualitat higiènica i tecnològica de la carn com a 
matèria primera

 Monitorar i gestionar els factors crítics dels quals depèn la vida útil 
dels derivats carnis avaluats.

 Avaluació dels materials, els sistemes d'envasament i les condicions 
ambientals (T, HR) dels productes

 Integració de les millores a nivell industrial (additius i ingredients, 
processat i envasat) per obtenir productes d’elevada qualitat.



Autentificació de productes porcins de raça Duroc
mitjancant l’ús de marcadors genètics 
(GENDUROC)

Objectius general: iniciar un procés per validar un sistema d’autenticació de productes carnis amb la
menció Duroc.

• Poder validar la capacitat del sistema polimòrfic MC1R/KIT1 per excloure productes etiquetats com
100% o 50% Duroc que en realitat no ho són.

• Identificar una bateria de marcadors exclusius i específics que permetin identificar productes Duroc
respecte a una població de referència.

• Posar a punt i validar un protocol de genotipat eficient dels marcadors suggestius de Duroc en els
productes carnis objecte de potencial seguiment

Amb el suport de: 

Porc Duroc SNP (Single nucleotide

polymorphism)



Sistemes innovadors per a l’obtenció de la 
LegHemoglobina per a productes anàlegs de la 
carn (INNOLEG)

Objectius:

- Desenvolupar un procés per a l'obtenció de LegHemoglobina en el llevat Saccharomyces cerevisiae, 
atès que l'obtenció massiva de la seva font original, els nòduls infectats de l'arrel de la soja, no és 
viable. 

- Estudiar la viabilitat industrial d’aquest procés i avaluar la utilització de la proteïna per a la millora de 
preparats vegetals destinats a alimentació humana.

Amb el suport de: 

Exemple d’anàleg carni Estructura LegHemoglobina



Nous productes més saludables segons el nivell 
Nutriscore A,B,C,D,E. (NUTRISCORE)

L’objectiu és la millora de la classificació nutricional dels derivats carnis en base al desenvolupament 
d’estratègies de formulació d’ingredients i adaptacions dels processos d’elaboració dels mateixos.

• Diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis segons el sistema visual de classificació

nutricional NUTRISCORE.

• Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels productes.

• Desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge nutricional.

Amb el suport de: 



Solucions innovadores de reducció de 
contaminació ambiental per a millorar el benestar 
animal en granges de porcí (PORC-CAMB)’

Objectius:

Millorar el benestar del bestiar en les granges porcines mitjançant 
la mitigació de les emissions d’amoníac. 

Principalment s’estudiarà la situació actual i comparació amb els 
presents estàndards de benestar animal.

I es realitzarà un estudi de la mitigació de les emissions d’amoníac, 
mitjançant l’aplicació sota els slats de: 

- Addició d’àcid

- Addició de zeolites 

Es compararan els resultats també amb el benestar animal i la 
qualitat de la carn. 

Amb el suport de: 



Projectes IRC2020: REFORÇ COMPETITIU. Resolució provisional

Projecte Participants

FoodStart.CAT. Disseny del programa català 
d’startups d’alimentació

INNOVI, CLÚSTER GOURMET, INNOVACC, 
PACKAGING CL., CL. FOODSERVICE

COLORO3. Eliminació del color de les aigües 
residuals industrials d'un escorxador mitjançant 
oxidació avançada

ACO, NORFRISA, INNOVACC

FUETVEG. Anàlisi de producció d'un fuet vegà, 
vegetarià o amb baix contingut amb carn

J.CURÓS, ZYRCULAR, INNOVACC

“AB+MULTISUPERFICIE: viabilitat en l’aplicació de 
capes polimèriques antibacterianes en diferents 
tipus de superfícies a la indústria alimentària”

MULLOR, ARDEX, NOEL, INNOVACC

Amb el suport d’: 

Projectes IRC2020: D+i. Pendent resolució

Projecte Participants

DL-PORK-C. Ús de tecnologia Deep Learning per a control de canals 
de porcí

BATALLÉ, TIMPOLOT, INNOVACC

TH_CARN_4.0 : Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i 
higromètriques dels processos de la indústria càrnia

MONTER, FRICAFOR, PATEL, AKO, IRTA, 
INNOVACC



A partir de la visita anual 2021 a tots els socis:
 s’aniran preparant noves activitats amb els socis

(com els seminaris tècnics 2021 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



COMPTES 2020 i PRESSUPOST 2021

ASSEMBLEA GENERAL

21-DESEMBRE-2020



Pèrdues i guanys





Pèrdues i guanys / Projectes i Resultats



Balanç de Situació 



RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUDS 
D’AJUTS D’INNOVACC

ASSEMBLEA GENERAL

21-DESEMBRE-2020



Peticions ajuts per INNOVACC

Títol
Organisme 
concedent

Data sol·licitud
Pressup. 
sol·licitat

Ajut sol·licitat Data resolució
Pressup. 
aprovat

Ajut aprovat

FLOORCLEANER. Sistema de limpieza para 
pavimientos en mataderos y salas de despiece con 

robot autónomo 4.0

MINCOTUR
AEI 2020

26-06-2020 10.013,00 € 8.010,00 € 03-11-2020 10.013,00 € 8.010,00 €

HAMCHAIN. Blockchain para garantizar la 
trazabilidad en jamones curados

MINCOTUR
AEI 2020

26-06-2020 10.013,00 € 8.010,00 € 03-11-2020 10.013,00 € 7.009,00 €

MEAT-MARKET. Marketplace cárnico B2B a nivel 
mundial

MINCOTUR
AEI 2020

26-06-2020 8.014,00 € 5.609,00 € 03-11-2020 8.014,00 € 5.609,00 €

SEC4SEC. Optimización del tiempo de secado de 
embutidos curados mediante análisis de datos de 

mermas y condiciones ambientales

MINCOTUR
AEI 2020

25-06-2020 10.013,00 € 8.010,00 € 03-11-2020 10.013,00 € 8.010,00 €

NOVONIR. Nueva tecnología NIR miniaturitzada de 
bajo coste para la determinación de parámetros de 

calidad in-situ en el sector cárnico

MINCOTUR
AEI 2020

26-06-2020 7.525,00 € 6.020,00 € 03-11-2020 7.525,00 € 6.020,00 €

Pla d’actuacions d’INNOVACC 2020
ACCIÓ

IRC 2020
31-07-2020 27.064,30 € 20.298,23 € 03-12-2020 23.808,98 € 16.711,14 €

COLORO3. Eliminació del color de les aigües 
residuals industrials d'un escorxador mitjançant 

oxidació avançada

ACCIÓ
IRC 2020

02-11-2020 6.710,10 € 5.032,58 €
10-12-2020
(provisional)

6.710,10 € 5.032,58 €

AB+MULTISUPERFÍCIE. Viabilitat en l’aplicació de 
capes polimèriques antibacterianes en diferents 

tipus de superfícies a la indústria alimentària

ACCIÓ
IRC 2020

03-11-2020 7.697,19 € 5.772,89 €
10-12-2020
(provisional)

No concedit No concedit

FUETVEG. Anàlisi de producció d’un fuet vegà, 
vegetarià o amb baix contingut de carn

ACCIÓ
IRC 2020

04-11-2020 7.512,05 € 5.634,04 €
10-12-2020
(provisional)

No concedit No concedit

FoodStart.CAT. Disseny del programa català 
d’startups d’alimentació (FASE 1)

ACCIÓ
IRC 2020

04-11-2020 12.455,41 € 9.341,56 €
10-12-2020
(provisional)

7.545,97 € 5.659,48 €

TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les 
condicions tèrmiques i higromètriques dels

processos de la indústria càrnia

ACCIÓ
IRC 2020

02-11-2020 6.710,10 € 5.032,58 € pendent

DL-PORK-C. Ús de tecnologia Deep Learning per a 
control de canals de porcí

ACCIÓ
IRC 2020

31-10-2020 6.710,10 € 5.032,58 € pendent



INFORMACIONS SOBREVINGUDES

ASSEMBLEA GENERAL
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PRECS I PREGUNTES

ASSEMBLEA GENERAL

21-DESEMBRE-2020



APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ

ASSEMBLEA GENERAL

21-DESEMBRE-2020



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

www.innovacc.cat

INNOVACC forma part de: Amb el suport de:


