
EXPLOTACIONS ON ES POT UBICAR L’ESCORXADOR MÒBIL :

a) Reproducció per a la producció de carn de xais o cabrits
b) Reproducció per a la producció de llet, on els xais o cabrits que no es 
destinen a la cria o reposició, són destinats a l’engreix
c) Reproducció per a la producció mixta
d) En el cas de les explotacions d’engreix, no disposen d’animals  destinats 
a la reproducció i es dediquen a l’engreix amb destinació a l’escorxador. 

REQUISITS SANITARIS:
  
- Tenir la quali�cació sanitària M4  (Brucella melitensis)
- No tenir cap altra restricció sanitària 

Les explotacions han de disposar d’una zona habilitada per a ubicar el 
vehicle que disposa del mòdul on es realitza l’activitat de sacri�ci.

CARACTERÍSTIQUES ZONA HABILITADA :

A. ZONA HABILITADA, formigonada o asfaltada o amb revestiment imper-
meable i de fàcil neteja, allunyada de les zones brutes, per minimitzar el 
risc per la bioseguretat. Assegurar que el recorregut del vehicle sigui cap 
endavant, sense retrocedir a les zones brutes de l’explotació.

B. ÀREA DELIMITADA PER COL·LOCAR EL VEHICLE. Pot delimitar-se amb 
tancament perimetral (mòbil o �x) per a evitar l’entrada d’animals, perso-
nes, vehicles o elements aliens a l’activitat de sacri�ci.

C. DRENATGE I EVACUACIÓ DELS LÍQUIDS de la neteja i desinfecció, que eviti 
l’estancament dels e�uents generats. Canalització correcte dels e�uents.

D. SISTEMA DE RECOLLIDA DELS RESIDUS generats, així com de la neteja i 
desinfecció del mòdul, vehicle i altres serveis situats en aquesta zona. 

REQUISITS BÀSICS:

  - AIGUA CORRENT
   * Una mànega o equip de pressió, o aigua calenta 
  L’aigua que pot contactar amb les carns, ha  de procedir de  
  la xarxa municipal o ha d’estar sotmesa a cloració o  tracta  
  ment equivalent.

  - CORRENT ELÈCTRICA
    * 3 kW de potència i 220 Volts
  * A ser possible, una línia exclusiva sense altres càrregues   
  elèctriques
  * Recomanable, un magneto-tèrmic de tipus D (de corba   
  lenta), per amortitzar l’arrancada de l’equip de fred.

  - EQUIP DE NETEJA I DESINFECCIÓ e�caç contra els agents   
  patògens.

  - ESPAI RESERVAT per al material, eines, productes químics,  
  etc. 

  - INSTAL·LACIONS amb vestidors, serveis higiènics-sanitaris,  
  i destinades a la realització de les funcions administratives.

  - BASSA O SISTEMA EQUIVALENT de recollida dels e�uents   
  que n’impossibiliti la difusió o �ltració al sòl i en garanteixi  
  l’eliminació adequada o apro�tament. 

Per tal que l’escorxador mòbil pugui prestar al seu servei a les explota-
cions d’oví i cabrum, cal que aquestes prèviament compleixin una sèrie 
de requisits  d’estructura indispensables per a la seva autorització per part 
del DACC i altres requisits per al correcte funcionament de l’escorxador i 
registres documentals.

Les explotacions que decideixin lliurement sol·licitar el servei de l’escorxa-
dor es poden posar en contacte amb ARCA o l’Associació pel Desenvo-
lupament Rural de la Catalunya Central:

 ARCA:         936539419         equipat@arca-dr.cat
 ADRCat Central:         938214225         escorxador@catcentral.cat

S’acorda un dia per realitzar, almenys, una visita a la granja per conèixer 
l’explotació i per visualitzar, juntament amb el ramader/a, quina zona de 
l’explotació seria la més adequada per fer les adaptacions que faltin i 
poder demanar l’autorització al DACC per poder fer ús de l’escorxador.



ADEQUACIONS i DOCUMENTACIÓ 
PER REBRE L’ESCORXADOR MÒBIL

REGISTRES DOCUMENTALS
PLÀNOL O CROQUIS de l’explotació i de la ubicació de l’escorxador mòbil.

PROGRAMA DE GESTIÓ de la identi�cació i traçabilitat dels animals, per 
garantir que es sacri�quen únicament animals nascuts a l’explotació, de 
manera que es permet una correlació de les dades de cada animal nascut 
amb la femella reproductora ubicada a l’explotació, o en cas d’explota-
cions d’engreix, l’estada mínima dels animals sacri�cats és el període com-
plet d’engreix a la mateixa explotació (mínim de 2 mesos).    
  
PROGRAMA DE NETEJA I DESINFECCIÓ de la zona habilitada.

PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS  generats en l’activitat de sacri�ci.

Si l’explotació disposa d’aquests requisits i se n’ha informat al DACC, els 
serveis veterinaris faran una inspecció per revisar que estigui tot correcte 
i que es disposi de la documentació pertinent. Si el resultat és favorable 
emetran un informe favorable.
Posteriorment caldrà comunicar als serveis del Departament de Salut que 
l’explotació pot realitzar l’activitat de sacri�ci per tal d’acordar els serveis 
veterinaris o�cials pel dictamen d’aptitud pel consum humà de les canals 
obtingudes.

Les explotacions que realitzen venda directa i disposen d’un petit 
obrador o carnisseria municipal certi�cats per Salut o l’Ajuntament, 
poden traslladar  les canals a les cambres de fred d’aquests obradors.

Les explotacions que fan venda directa però que no disposen d’obra-
dor i tenen convenis de col·laboració amb carnisseries o sales de desfer 
properes, el mateix escorxador pot donar el servei de trasllat de les 
canals en refrigeració �ns aquests centres.  

També hi ha la possibilitat que es recullin les canals a l’explotació després 
del sacri�ci amb furgó frigorí�c. Es podrien traslladar �ns a una distància 
màxima de 30 minuts.
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EXEMPLE D’UN DELS ESPAIS A EXPLOTACIÓ ADAPTATS:
 
Solera, desaigua a la part central del paviment per la recollida de les 
aigües de neteja amb connexió a fossa, tancament perimetral de la zona. 
Ubicació en zona neta de l’explotació. Accés a zona de vestidor i despatx 
propers a la zona de sacri�ci. Corralina per la conducció dels animals �ns 
a l’escorxador.

 


