
LA REUTILITZACIÓ D’AIGÜES EN EL
SECTOR CARNI: Reptes i necessitats



Què és INNOVACC avui?

Any de constitució:
2008

Àmbit geogràfic:
Catalunya

INNOVACC representa el clúster català del sector carni i de la 
proteïna alternativa i té per objectiu enfortir la competitivitat 
de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.
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INNOVACC avui

108 empreses

del sector carni i de proteïna 
alternativa i sectors auxiliars 

(89 PIMES, 19 GES)

15 institucions

123 associats



(*) dades del darrer exercici tancat

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total d’associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 96 97 103 101 108 123

Empreses sòcies 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 81 88 87 94 108

Institucions sòcies 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 16 15 14 14 15

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

Facturació empreses 
sòcies (M d’€)

2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340 3568 4305 5743 6720 6802 7073* -

Total treballadors 
empreses sòcies

5515 5449 5613 6652 7019 9714 13336 14071 14643 17008 18828 20459 20841 21639* -

Evolució d’INNOVACC
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INNOVACC (socis) 



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 2020-2023Eixos estratègics



Serveis d’INNOVACC

Prioritats:
• Innovació

– projectes R+D+i col·laboratius
– transferència de coneixement 

(seminaris tècnics i altres)

• Oportunitats de negoci pels 
socis 

– visites individuals
– reunions entre socis 
– reunions amb socis d’altres 

clústers i entitats
– preparació activitats intraclúster i 

interclúster

• Suport estratègic pels socis
• Desenvolupament i prestigi 
del clúster

Altres:
• Reforçar emprenedoria  

– relació amb start-ups

• Formació 
– suport als socis que l’ofereixen  

(difusió, col·laboració, etc)

• Atracció de talent
– Premi per estudiants i centres 

educatius

• Internacionalització
– suport als socis que l’ofereixen  

(difusió, col·laboració, etc)
– Activitats tècniques (viatges, 

projectes col·laboratius)
– Acords amb clúster del món



19 projectes relacionats amb sostenibilitat 
hídrica

- Reducció de consums: estratègies, equips 
pilot més sostenibles, noves formes de 
neteges/desinfeccions, digitalització 
sistemes control consums...

- Possibilitats de reutilització: augmentar 
qualitat aigua (millores en depuradores), 
aplicació tecnologies innovadores...

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
2020 13
2021 22
2022 14

TOTAL 209

Projectes R+D+i impulsats



Resum projectes 
impulsats últims 

anys: 
sostenibilitat 

hídrica



2010-2013, 2020

Alternatives de tractament i 
valorització de la salmorra 
residual a la indústria 
càrnia (pernil curat)

Situació actual a partir de 
l’estudi inicial de la 
problemàtica i la 
caracterització de les 
solucions tecnològiques ja 
existents al mercat.

Com a residu líquid (aigua 
salada):
- condicionament, si és 
necessari, per abocament 
a xarxa de col·lectors o 
llera
- gestió interna (tractament 
per a reutilització / 
aprofitament)
- gestió externa (borsa 

de subproductes de 
l’ARC)

- Evaporació al 
buit/crioconcentració

Projectes: sostenibilitat hídrica

Projectes

2011-2016

Diagnosi i propostes 
de millora en el 
consum d’aigua del 
sector carni (amb  
CWP)

- Depuració més 
eficient: escorxador, 
sala desfer, 
elaboradors

- Opcions de 
reutilització

2013-2014

Monitorització i 
definició d’accions 
correctores per a 
l’optimització 
energètica i d’operació 
de les EDAR 
d’escorxadors i sales de 
desfer del sector carni 
porcí

- Seguiment energia i 
control qualitat aigua

- Propostes millora

- Valoració global 
sector

- Tecnologies i 
optimització

2008-2009

Reutilització de l’aigua

- Generar el 
coneixement 
necessari de les 
aigües de les 
depuradores per 
aplicar tècniques de 
reutilització d'aigua al 
sector i, d'aquesta 
manera, augmentar 
l’eficiència en l'ús de 
l'aigua i augmentar el 
benefici ambiental



Millora de la gestió de 
l’aigua al sector carni 
porcí i augment de la 
seguretat alimentària, 
mitjançant noves 
alternatives de neteja i 
desinfecció per a 
granges, transport i 
instal·lacions d’indústria 
transformadora

- Estratègies eficients 
de neteja i 
desinfecció que 
permetin al mateix 
temps optimitzar els 
recursos/despeses 
d'aigua i energia i la 
seva afectació sobre 
la seguretat 
alimentària.

(regulació cabals, disseny 
higiènic, 
ozonització/aigua 
electrolitzada, etc.)

Projectes: sostenibilitat hídrica

Projectes

2013 2014-2015 2014

Minimització del 
consum d'aigua i 
l'eficàcia 
d'higienització en els 
accessos de
personal a les plantes 
de fabricació de 
productes carnis.

- Estratègies 
reducció 
consums equips 
rentats de mans

- Disseny higiènic

Opcions de millora de la 
gestió de l’aigua en 
processos de neteja de 
granges

- Optimitzar cabals, 
pressions i sistemes
d’aplicació eficaços que 
garanteixin un mínim 
consum d’aigua i de 
productes 
desinfectants.
- Ús aigua hidrolitzada: 
beguda, neteja

2013-2015, 2022

Càlcul de la Petjada de 
Carboni i Petjada Hídrica 
en productes carnis de 
porcí i foment de la seva 
reducció

Càlcul de la petjada 
hídrica per a millorar la 
gestió de l’aigua en tota 
la cadena de valor: 
reducció del consum 
d’aigua

PIGPEF



2016

Projectes: sostenibilitat hídrica

Projectes

2017, 2019 2020 2020, 2021

Validació d’un sistema 
de desinfecció d’aire 
calent en camions
de transport d’animals 
vius

Sistema integral de 
neteja i desinfecció en 
continu de cintes de 
transport de carn 

Neteja i desinfecció de 
camions frigorífics amb 
sistema automatitzat en 
línia i estalvi d’aigua i 
costos

-Reducció consum aigua 
de neteja

-Millorar qualitat aigua 
residual

-Nous usos d’ aquesta 
aigua dins el procés 
productiu, provocant 
així, un augment de la 
rendibilitat tant 
econòmica com 
ambiental de les 
empreses que apliquin la 
solució innovadora. 

COLORO3. Eliminació del 
color de les aigües 

residuals industrials d'un 
escorxador mitjançant 

oxidació avançada

FLOORCLEANER.
Sistema de neteja per a
paviments em
escorxadors i sales de
desfer amb robot
auònom 4.0

PALNET. Estudi de
viabilitat d’un prototip
innovador de neteja
automàtica de pales i
rodes de transpalets
manuals i/o de bateria
per a la indústria càrnia

AQUALIPIG. Sistema
innovador per al
tractament d’aigües de
consum de bestiar
porcí

-Reducció consum
aigua de neteja

Sistema automatitzat de 
neteja i desinfecció de 
cintes transportadores 
modulars a final de
torn

Desenvolupament d’un 
capçal innovador 
automatitzat per a 
neteja interior de 
vehícles de transport de
Bestiar

-Reducció consum aigua 
de neteja



2020

Projectes: sostenibilitat hídrica

Projectes

2021

ACCELWATER. Accelerating Water Circularity in 
Food and Beverage Industrial Areas around Europe

Optimitzar ús d’aigua i valoritzar subproductes de 
depuradora, en diferents tipus d’indústries 
alimentàries d’Europa, on s’hi faran diverses 
proves pilot amb tot tipus de solucions.

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

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització 
d'aigües a la indústria càrnia: avaluació de les 
limitacions tècniques, econòmiques i reglamentaries 
per garantir-ne un ús segur i creació d’una guia 
tècnica de referència

Demostrar la viabilitat de poder reutilitzar les aigües
residuals generades als escorxadors.

This project received funding from the
European Union‘s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant
agreement ID 958266

Amb el suport de: 



Facturació 26.882 milions d’€ = 22,6% de tot
el sector alimentari espanyol.

2,4% del PIB total espanyol, el 15,6% del PIB
del sector industrial i el 4,2% de la
facturació total de tota la indústria
espanyola.

Exportació (2020): 2,71 milions de tones de
productes carnis, despulles i processats de
tot tipus, per valor de 7.555 milions d'euros
venuts en mercats de tot el món el 2018 i
2019 (ANICE).

Situació actual indústria càrnia (Estat Espanyol)

indústria de l'automòbil

indústria del petroli i el combustible

producció i distribució d'electricitat

indústria càrnia: 4T SECTOR INDUSTRIAL
1R IND. ALIMENTÀRIA I
DE BEGUDES

escorxadors
sales de desfer
indústries elaboradores

3.000 empreses: 
PIMES + GRANS 
GRUPS 
EMPRESARIALS

No obstant, la producció d’aliments
requereix d’un alt consum d’aigua,
segons l'Organització per a
l'Alimentació i l'Agricultura de les
Nacions Unides (FAO), el 70% del
consum mundial d'aigua dolça es
consumeix dins de la indústria
agroalimentària.



• Alt consum d'aigua: 5 litres/kg aprox. de pes de l'animal viu (processos productius +
condicions higièniques).

– Aus: entre 5 i 10 litres d'aigua per animal

– Vaquí: entre 500-1000 litres per animal

– Porcí: entre 250-550 litres per animal.

Consums aigua: escorxadors

• El consum d'aigua d'un escorxador a Espanya es troba dins del rang 1-6,4 m3/t de canal
(valor mitjà de 3,4 m3/t canal). Consums en zona escorxador (processos productius:
rentat canals, higienització, major consum) + operacions auxiliars (neteja camions i
corralines: no contacte amb el producte carni: suposaria un 10% del consum global en
països com UE i Dinamarca, segons BREF)

• El consum d'aigua s'incrementa significativament quan en el mateix establiment
industrial es realitzen operacions de condicionament de subproductes (triperia)

• La distribució de l'aigua de consum de dins d’un escorxador determina la qualitat de les
aigües residuals generades en el mateix: alt contingut MO.





Usos aigua: escorxadors

Consum d’aigua (en 
percentatge) en la 

línia de 
processament de:

Font: MTD’s Mataderos e industrias
de productos cárnicos

B E S T I A R  B O V Í

B E S T I A R  P O R C Í



Aigües residuals generades: escorxadors

Tipus d'aigües residuals generades durant el procés productiu, FAO



Repte sectorial 

Necessitat d’adoptar pràctiques de reutilització, l’actual Reial Decret RD 1620/2007,
estableix, no només criteris de qualitat de reutilització de l’aigua per a usos agrícoles, si
no que també per a usos urbans i industrials.

Tot i disposar de criteris establerts per a fer un ús més sostenible dels recursos hídrics,
aquesta estratègia de gestió no es potencia en les indústries alimentàries
possiblement lligat a un desconeixement per part d’aquestes dels criteris establerts per
l’administració pública o bé per barreres legislatives que a dia d’avui dificulten la
regeneració i reutilització d’aquesta aigua en els escorxadors.

- Compliment de la llei establerta pel Reial Decret 1620/2007 a partir de
tecnologies per a l’obtenció d’efluents d’alta qualitat.

- Entendre quins són realment aquells requeriments establerts per
l’Administració per a poder fer ús de l’aigua tractada i assolir-los; sense representar un
risc ni per al salut humana ni per el medi ambient.

REPTE SECTORIAL: 



Moltes gràcies 
innovacc@olot.cat / Tel. 972 27 25 97

www.innovacc.cat

Amb el suport de:INNOVACC forma part de:

mailto:innovacc@olot.cat
http://www.innovacc.cat/

