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L’Estat espanyol ha viscut els dar-
rers anys una autèntica bambolla 
del sector porcí i, en menor mesura, 
del sector avícola, també de produc-
ció intensiva. Es tracta d’un model 
de ramaderia industrial integrat ver-
ticalment, controlat cada vegada per 
menys empreses i on les ramade-
res i els ramaders ocupen un paper 
cada vegada més marginal. Aquesta 
bambolla s’ha originat per la depen-
dència dels mercats internacionals 
de soja i de dacsa transgèniques i 
per la seua orientació a l’exportació 
a la Xina i a altres països del sud-est 
asiàtic com a resposta a la conjun-
tura econòmica global.

Aquest model deixa greus impactes 
en el territori que afecten la qualitat 
de vida i la salut de les persones que 
viuen al medi rural, i això ha desen-
cadenat una de les majors mobilit-
zacions estatals que es recorden a 

pobles i ciutats mitjanes.1 A més a 
més, aquest sistema productiu és 
també un dels principals emissors 
de gasos d’efecte hivernacle.2 

Al País Valencià, el sistema inte-
grat de ramaderia es va començar 
a implantar en la dècada de 1960 
i va assolir el seu auge en els anys 
vuitanta.3 Tot i això, el territori s’ha 
mantingut, en certa manera, alié a 
aquesta bambolla. En l’actualitat 
—desembre de 2021—, en un mo-
ment en què la Xina en recupera la 
producció i es preveu una forta re-
estructuració del sector als països 
productors, i en què la crisi climàti-
ca ens obliga a reduir el consum de 
carn, és urgent que la Generalitat 
Valenciana prenga mesures per a 
protegir el sector ramader tradicio-
nal, de xicoteta escala i lligat al terri-
tori, per a facilitar una transició justa 
cap a un model ramader sostenible.

1
Introducció
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PAÏSOS BAIXOS 
Ajudes per a abandonar la ramaderia industrial

Els Països Baixos tenen una de les indústries 
ramaderes més grans d’Europa, amb més de 100 
milions de caps de bestiar, pollastres i porcs. 
També és un dels majors exportadors de carn de 
la UE. 

Amb l’objectiu de reduir la contaminació de les 
aigües per nitrats i les molèsties a les poblacions 
veïnes, el govern dels Països Baixos ofereix des 
de 2019 ajudes als propietaris d’explotacions 
industrials per a abandonar el sector, i fons per tal 
que ramaders i ramaderes incorporen mètodes 
de treball més sostenibles i reduïsquen les 
dimensions de les seues granges.4 La demanda 
d’aquestes ajudes voluntàries va excedir les 
expectatives del govern.5 La legislació definitiva 
inclou també el desenvolupament d’un fons per a 
la transició ramadera.6 
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2
L’expansió de la 
ramaderia industrial 
a l’Estat espanyol

La indústria espanyola del porcí su-
posa el 39 % del total de la produc-
ció ramadera i el 14 % de la produc-
ció agropecuària total, i se situa en 
la quarta posició en exportacions 
a nivell mundial, darrere de la Xina 
i els Estats Units, quasi igualant 
Alemanya. És líder en nombre de 
porcs a la Unió Europea, amb el 22 % 
del cens comunitari el 2020. L’Estat 
espanyol produeix més del doble de 
carn porcina de la que necessita per 
a autoabastir-se, i per això el mercat 
s’ha orientat a l’exportació, especial-
ment a la Xina i al sud-est asiàtic.

El sector porcí espanyol fa anys que 
registra xifres rècord, amb 56 mi-
lions de porcs sacrificats el 2020. 
Mentre que els últims cinc anys la 
producció europea ha augmentat 
un 2,6 %, l’espanyola ha crescut un 
20 %,7 amb un ritme d’instal·lació 
d’explotacions industrials de porcí 
de quasi 20.000 porcs per setmana 
en el període 2013-2019.8 

Mentre que molts dels països tra-
dicionalment exportadors de por-
cí apliquen mesures per a reduir 
el nombre d’animals per motius 

ambientals i de pressió social, les 
xifres mostren que l’Estat espanyol 
incrementa de forma exponencial la 
seua producció i està convertint-se 
en una potència mundial a costa del 
medi ambient, la salut pública i el 
medi rural.

El desenvolupament de la ramaderia 
industrial va començar els anys sei-
xanta del segle passat a través de 
la integració vertical,9 fomentada 
per la indústria dels pinsos, que va 
ser l’actor clau en aquest desenvo-
lupament. En dècades posteriors, 
aquests processos d’integració s’im-
pulsaren des d’altres nivells de la ca-
dena de producció. Escorxadors o 
cooperatives com Coren i Guissona, 
empreses càrnies com El Pozo i 
Valls o grans supermercats com 
Carrefour, Eroski i Mercadona tam-
bé desenvoluparen els seus propis 
processos d’integració.

En els inicis del sistema d’integra-
ció, eren les empreses les que car-
regaven amb els costos d’inversió i 
de millora de les instal·lacions. No 
obstant això, ara són les persones 
responsables de les explotacions 
les que han d’assumir els costos 
d’aquests canvis en les instal·laci-
ons, imposats per les empreses in-
tegradores que amenacen de no 
subministrar animals si no incorpo-
ren aquestes millores. En l’actualitat, 
la indústria del porcí està controla-
da per grans empreses integrades 
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verticalment que proporcionen els 
pinsos, els animals, les normes i els 
estàndards de producció a rama-
ders i ramaderes, els quals es limi-
ten a engreixar i criar els animals 
per a vendre’ls a un preu prèviament 
fixat.10 

A conseqüència d’aquesta integra-
ció vertical i els baixos costos de 
producció, la indústria porcina espa-
nyola està concentrant-se de forma 
progressiva en poques mans, amb 
cada vegada menys explotacions 
i amb un paper cada vegada més 
marginal per als ramaders i ramade-
res. Al mateix temps, les dimensions 
de les granges s’han incrementat de 
forma dràstica, amb milers de porcs 
tancats en grans naus. Aquesta 
concentració ha tingut com a con-
seqüència el deteriorament de les 

condicions laborals del personal i un 
creixent i fort impacte sobre el medi 
ambient i el benestar animal.

Aquesta indústria del porcí, orien-
tada a l’exportació i fortament con-
centrada, és molt dependent dels 
mercats internacionals, tant per al 
consum com per a la producció. Els 
pinsos suposen entorn del 70-80 % 
dels costos de producció del sector. 
Els preus de la soja, la principal font 
de proteïna per a l’alimentació del ra-
mat porcí i probablement la matèria 
primera més integrada als mercats 
internacionals, canvia el seu preu 
cada setmana.11 Per contra, els cos-
tos de mà d’obra representen tan 
sols al voltant del 2,1 % dels costos 
de producció.12
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Aquest model de producció 
suposa problemes socials, eco-
nòmics i mediambientals tant a 
nivell local com global. La con-
taminació de l’aigua i de l’aire, 
així com les ingents quantitats 
de fem ric en amoníac i nitro-
gen que produeix la ramaderia 
industrial, afecten la població 
local que viu prop d’aquestes 
explotacions i deterioren la flo-
ra i la fauna silvestres i la biodi-
versitat. 
A desenes de pobles de tot 
l’Estat espanyol no és possible 
beure aigua de l’aixeta a causa 
de la contaminació per nitrats 
derivada de l’activitat de la 
ramaderia industrial. Els impac-
tes sobre les masses d’aigua 

superficials i subterrànies són 
tan greus que han merescut 
un procés sancionador de la 
Comissió Europea. De fet, dos 
macrogranges valencianes, si-
tuades a Catarroja i a Benlloc, 
es troben entre les més conta-
minants de l’Estat.13 
Qui treballa a les explotacions 
industrials i a tota la indústria 
de les transformacions càrnies 
són sovint persones migrades 
i indocumentades. Moltes vi-
uen i treballen en condicions 
penoses d’amuntegament i 
inseguretat, fet que eleva el risc 
de transmissió de malalties, 
inclosa la COVID-19, entre per-
sones treballadores d’escorxa-
dors i plantes de transformació 

IMPACTES DE LA RAMADERIA INDUSTRIAL
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càrnia. Aquestes condicions 
han sigut denunciades de for-
ma recurrent pel moviment 
Càrnies en lluita, a la comarca 
d’Osona (Catalunya). 
L’auge de les pandèmies (grip 
aviar i porcina) s’ha relacionat 
directament amb les explota-
cions industrials ramaderes. 
A més a més, l’administració 
rutinària d’antibiòtics en aquest 
sistema eleva el risc que hi haja 
bacteris resistents als antibiò-
tics de la carn.
A escala global, l’augment mas-
siu de la producció de soja a 
Amèrica del Sud –tres quartes 
parts de la qual s’utilitza per 
a alimentar al bestiar– és res-
ponsable d’una desforestació 
generalitzada, de la destrucció 
d’ecosistemes i de múltiples 
violacions dels drets humans. 
La desforestació, unida a l’ús 
intens de recursos i als residus 
de la ramaderia industrial, és 
responsable de l’emissió d’una 
quantitat significativa de gasos 

d’efecte hivernacle que agreuja 
la crisi climàtica.
La concentració de la propietat 
de la indústria càrnia en poques 
mans és perjudicial tant per 
a les persones consumidores 
com per a les productores a 
xicoteta escala, que es veuen 
obligades a tancar o firmar 
contractes amb aquestes em-
preses.
Hi ha solucions. Hi ha experi-
ències agroecològiques que 
demostren que es pot produir 
carn d’una forma que no sols 
respecta el medi ambient, la sa-
lut i les condicions de vida dels 
animals, sinó que també és 
més independent, consumeix 
menys recursos i empra pràcti-
ques agrícoles més sostenibles

Referències i més informació en l’informe 
Amigos de la Tierra i Food & Water Action 
Europed, La urgencia de frenar  
la ganadería industrial en Europa, 2020.  
Disponible en PDF en Amigos de la Tierra

Foto: Aitor Garmendia

https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-ganaderia-industrial-europa.pdf
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3
La ramaderia al 
País Valencià: de 
tradició familiar i 
minifundista

Per les característiques favorables 
del seu clima, el País Valencià és un 
territori eminentment agrícola on les 
activitats ramaderes i forestals, en-
cara que hi són presents, han que-
dat en un pla secundari. No obstant 
això, en poques dècades, la profun-
da transformació del sector rama-
der des d’una ramaderia extensiva 
i semiextensiva tradicional, fona-
mentalment ovina, cap a un model 
industrialitzat i intensiu, ha fet que 
aquesta activitat siga una de les 
més importants en moltes comar-
ques d’interior, que se centren en la 
producció porcina i avícola. Aquesta 
intensificació arriba al País Valencià 
a través de Catalunya, territori pio-
ner en la ramaderia industrial.

Tant al País Valencià com a la resta 
de l’Estat, la tendència dels sectors 
porcí i avícola és a la concentració; 
és a dir, cada vegada hi ha menys 
explotacions però amb més capa-
citat, més productives i competiti-
ves, que aconsegueixen maximitzar 
els beneficis i s’adapten als mercats 

nacionals i internacionals. Aquest 
fenomen ha afectat de forma molt 
acusada les xicotetes granges de 
tipus familiar i s’ha produït princi-
palment a les comarques d’interior 
com els Serrans, La Plana d’Utiel-Re-
quena, l’Alt Maestrat i els Ports, on 
es localitzen les majors concentra-
cions, tant d’explotacions ramade-
res com de caps porcins i avícoles.14

Aquests canvis han provocat, per un 
costat, un increment de la càrrega 
ramadera, per augmentar el nombre 
d’animals a les explotacions i, per 
altre costat, la creació de noves ex-
plotacions sense sòl, independents 
del territori. Aquest fet ha generat, a 
la vegada, elevades concentracions 
ramaderes a determinades zones, 
causa fonamental dels problemes 
mediambientals lligats a les dejec-
cions (contaminació dels sòls i dels 
aqüífers principalment). 

La ramaderia extensiva i semiexten-
siva valenciana, a pesar de no ser la 
producció majoritària, compta amb 
alguns casos d’èxit15 lligats al terri-
tori amb sòlides xarxes de suport 
darrere d’ells, cosa que els proporci-
ona una forta resiliència. Aquestes 
xarxes estan vinculades amb el ma-
teix territori, en el qual aquest per-
fil de projectes productius s’integra 
a partir de relacions directes, però 
també amb moviments socials de 
l’àmbit geogràfic més ampli i relaci-
onat amb la defensa del territori, el 
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consum transformador i el suport a 
la ramaderia extensiva. 

D’aquesta forma i gràcies a aques-
tes aliances, s’aconsegueixen mi-
llores en la visibilitat, la producció i 
la distribució dels seus productes, i 
s’ompli el buit que en molts casos 
hauria d’ocupar el suport institucio-
nal i de les administracions.

El procés d’industrialització de la ra-
maderia al País Valencià també ha 
tingut una repercussió sobre la bi-
odiversitat. Els programes de millo-
ra genètica destinats a augmentar 
l’eficiència productiva dels animals, 
acurtant els seus cicles i ritmes vi-
tals, han derivat en una especialit-
zació de poques races cada vega-
da més productives i han relegat a 
un segon pla races com la guirra en 
l’oví, hui en perill d’extinció i subjecta 
a programes de recuperació i con-
servació, o les gallines de raça xulilla 
i alacantina. El fet de treballar amb 
races poc adaptades al medi on es 

troben fa que els animals siguen 
més vulnerables davant d’eventuals 
malalties i representa una clara pèr-
dua de biodiversitat.

Els darrers cinc anys el País Valencià 
ha perdut un cens de 22.315 ovins 
i un total de 81 granges dedicades 
a la producció d’aquests animals. 
Dins del sector dels remugants, 
aquestes dades representen el des-
cens quantitatiu més important, ja 
que en aquests temps el nombre de 
granges bovines ha augmentat en 
34 i les caprines en 5. Les diferents 
reformes de la PAC han anat enca-
minades a incentivar la reducció del 
cens de la cabanya ovina. A més a 
més, a aquesta situació se li ha su-
mat la falta de relleu generacional, 
la falta de suport a aquest sector i 
un consum més escàs de la carn de 
corder o cabrit respecte d’altres es-
pècies ramaderes com els porcs i 
els pollastres.
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Quant a la caracterització de les 
granges ovines i caprines, segons 
les dades disponibles del REGA, les 
dimensions mitjanes el 2016 eren 
de 212 animals per granja, i actual-
ment és de 208 animals. Aquestes 
dades mostren que la tendència 
d’aquest sistema productiu no és 
la concentració ramadera de molts 
animals a nom de pocs titulars sinó 
que es manté l’estructura familiar i 
de xicoteta producció.

La ramaderia extensiva o semiex-
tensiva al País Valencià exerceix 
un paper secundari si la comparem 
amb la producció industrial porci-
na o avícola. No obstant això, crida 
l’atenció que el nombre de granges 
de producció ovina i caprina siga su-
perior al de la porcina (1.376 gran-
ges dedicades a xicotets remugants 
enfront de les 880 de producció por-
cina).16 Açò ens dona una idea de 
la caracterització d’aquest sistema 
productiu en el qual trobem finques 

de dimensions xicotetes i dedicació 
familiar, repartides de forma genera-
litzada pel territori i molt lligades a 
la terra i a la zona on s’ubiquen, en-
cara que de presència pràcticament 
anecdòtica i territorialment limita-
da. Aquest patró està molt concen-
trat a l’extrem nord de la regió, a les 
comarques dels Ports i el Maestrat. 
A la resta del territori, fonamental-
ment a la franja interior i als espais 
muntanyosos, predomina un model 
semiextensiu, que combina l’estabu-
lació del ramat amb l’aprofitament 
de pastures i restes de cultiu, i que 
a efectes d’aprofitament econòmic 
solen aparéixer combinades amb 
altres activitats productives o turis-
me rural. Així i tot, en ambdós casos, 
es tracta de models en clar retrocés 
numèric i geogràfic, a causa d’una 
complexa combinació de factors 
d’ordre econòmic i social.17

En aquest sentit, cal destacar el pa-
per fonamental que exerceixen els 
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escorxadors públics en la viabilitat 
econòmica i comercial de la rama-
deria extensiva i lligada al territori.18  
En les últimes dècades, fruit de la 
transformació del sector, han anat 
desapareixent-ne al País Valencià. 
En l’actualitat, l’escorxador de 
Mercavalència és el més gran i més 
important dels tretze que queden.

Els escorxadors han sofert un pro-
cés paral·lel al de la ramaderia, amb 
un final similar: el tancament de 
xicotets escorxadors municipals, 
punts clau en la comercialització 
dels productes carnis a escala local 
i garants de la sobirania alimentària. 
Una legislació europea poc adapta-
da als diferents sistemes i escales 
productives i la falta d’interés de les 
administracions per mantenir-los 
funcionant, han fet que els xico-
tets escorxadors siguen substitu-
ïts per uns pocs escorxadors grans, 
quasi tots de titularitat privada, i 
han deixat les persones ramaderes 

sense un servei públic, necessari i 
de proximitat. 

I com en totes les cadenes, també 
les carnisseries xicotetes dels po-
bles i les ciutats s’han vist afecta-
des; moltes han hagut de tancar per 
la competència de les grans super-
fícies i la dificultat en la distribució 
dels productes carnis. Tot açò té 
impactes considerables sobre l’eco-
nomia local, i afecta especialment 
municipis rurals, ja que afavoreix la 
despoblació.

L’emergència climàtica i els seus 
canvis de patrons de consum as-
sociats impliquen replantejar el mo-
del productiu carni. Es deuen ade-
quar les infraestructures públiques, 
en aquest cas els escorxadors, a 
les necessitats territorials, amb 
una mirada de sostenibilitat social i 
mediambiental.

Llista d’escorxadors de titularitat pública

Xèrica Escorxador municipal de Xèrica

Culla Escorxador Ajuntament de Culla

Albocàsser Escorxador Ajuntament d’Albocàsser

Atzeneta del Maestrat Escorxador municipal d’Atzeneta del Maestrat

Vilafranca  Escorxador municipal de Vilafranca 

Macastre Escorxador municipal de Macastre

Utiel Escorxador comarcal de la Plana de Utiel

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’AESAN

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/buscadores.htm
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MERCAVALÈNCIA
Instal·lacions públiques en mans d’interessos privats?

Mercavalència és el centre agroalimentari més gran del 
País Valencià. La seua titularitat és pública, amb quasi un 
51 % de les accions en mans de l’Ajuntament de Valèn-
cia i l’altre 49 % gestionat per l’Estat a través de la xarxa 
Mercasa. Entre les seues diverses instal·lacions, compta 
amb un escorxador, fundat inicialment el 1902 pel mateix 
Ajuntament i traslladat en 1969 a la seua ubicació actual, 
on hui té vuit sales d’especejament, amb cambres frigorífi-
ques i zona de sacrifici halal i sacrifici ecològic.19

Mercavalència ha signat recentment un contracte per a ús 
exclusiu de l’escorxador amb l’empresa Incarlopsa, amb 
la finalitat de sacrificar i exportar porc industrial a la Xina, 
un dels principals països consumidors del món. Si aquest 
acord es porta a terme, suposa deixar de prestar servicis 
als xicotets projectes ramaders de boví i equí que fins ara 
treballen a Mercavalència, una cosa que ja va succeir amb 
l’oví quan, fa uns anys, l’escorxador va pujar de sobte els 
preus de màquila un 100 %, i els ramaders i ramaderes 
varen haver de buscar altres opcions.20

Incarlopsa és la quarta empresa d’elaboració de produc-
tes carnis industrials més important a nivell nacional, 
amb una facturació superior als 800 milions d’euros i amb 
explotacions porcines industrials concentrades a la veïna 
Castella - La Manxa.21 L’acord signat amb Mercavalència 
li permetria exportar al mercat xinés i convertir les ins-
tal·lacions valencianes en el primer escorxador amb fons 
públics de l’Estat espanyol dedicat en exclusiva als inte-
ressos comercials d’una empresa privada.
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El País Valencià,  
esquivant  
la bambolla?
A pesar de tot, hui en dia es pot 
afirmar que el País Valencià s’ha 
mantingut, en certa manera, alié a 
l’expansió que viu la ramaderia in-
dustrial als territoris pròxims (Aragó, 
Catalunya o Castella La Manxa). Tot 
i que el porcí té una presència des-
tacada a la cabanya ramadera va-
lenciana, en relació amb la resta de 
l’Estat suposa sols un 4,4 %. El País 
Valencià destaca en termes rela-
tius en altres sectors com el conill, 
l’apicultura i les aus de carn. Amb 
un sector agrari centrat en fruiters, 

hortalisses i vinyes, les exportaci-
ons valencianes de carn tan sols re-
presentaven l’1,8 % del total estatal 
al 2018.22 Aquestes exportacions 
es dirigien principalment a Sèrbia, 
Macedònia, Corea del Sud i la Xina23 
i s’incrementen de forma vertigino-
sa els darrers anys.24

Encara que el nombre de porcs d’es-
quer ha augmentat els darrers anys, 
ho ha fet de forma considerable-
ment menor que a la resta de l’Estat 
espanyol, la qual cosa indica que el 
País Valencià ha mantingut un per-
fil baix davant la bambolla del porcí 
per a l’exportació a la Xina. Mentre 
que al conjunt de l’Estat l’augment 
del cens porcí ha sigut del 22 % en el 
període 2013-2019, al País Valencià 
aquest ha sigut del 7 %.25

PORCÍ 200926 201327 201628 202029

Nombre 
d’explotacions

816 653 618 974

Nombre d’animals 1.111.502 1.061.000 1.003.618 1.207.000

AUS 200930 201331 201632 2020

Nombre 
d’explotacions 1465 652 628 627

Nombre d’animals 18.398.081 17.925.000 18.559.000 22.815.932

Animals/explotació 12558 27492 14.729 43.049
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Segons les dades del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
el 2020 tan sols hi havia una sola 
granja porcina extensiva al País 
Valencià. De les 927 explotacions 
intensives existents, 52 tenen capa-
citat per a més de 4000 porcs, 420 
alberguen entre 1000 i 4000 i la res-
ta se situen per davall d’aquesta 
xifra.33

CABANYA RAMADERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA ANY 2020 (CAPS*)

RAMAT ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA COMUNITAT VALENCIANA

Porcí 64.817 690.243 464.746 1.219.806

Oví 87.004 109.821 88.304 285.129

Caprí 36.215 23.832 21.018 81.065

Boví 8.654 21.407 27.037 57.098

*Existències a 31 de desembre de 2020
Font: Generalitat Valenciana, 2021. Estadístiques ramaderes  
https://agroambient.gva.es/es/estadistiques-ramaderes

https://agroambient.gva.es/es/estadistiques-ramaderes
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En l’actualitat, el País Valencià es tro-
ba envoltat de comunitats autòno-
mes que són líders en la producció 
industrial de porcí a l’Estat espanyol, 
on els impactes d’aquest model so-
bre el medi ambient i en l’àmbit so-
cial estan arribant a límits insoste-
nibles per als seus habitants i per al 
desenvolupament rural.

COMUNITAT 
AUTÒNOMA

CENS  
DE PORCÍ

LLOC EN EL 
RÀNQUING 
NACIONAL

PRINCIPALS EMPRESES  
EN EL TERRITORI

Aragó 8.778.695 1 Grupo Jorge, Costa Food

Catalunya 8.072.041 2 Vall Companys, Costa Food

Múrcia 2.120.158 5 El Pozo

Castella - La Manxa 1.727.300 6 Incarlopsa

Font: MAPA, Encuestas ganaderas. Ganado porcino. Noviembre de 2020.
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/resultados_
nov2020_porcinov2_tcm30-558095.pdf

Aquesta situació converteix el País 
Valencià en el territori natural de l’ex-
pansió de la ramaderia industrial 
dels seus veïns. Els interessos eco-
nòmics de la indústria càrnia fan 
que el territori valencià puga veure’s 
envaït per explotacions industrials 
com les d’Aragó, Catalunya, Múrcia 
o Castella la Manxa, en un context 
de fi de cicle de la bambolla de la 
producció i l’exportació de porcí a la 
Xina.

Cal posar en marxa polítiques pú-
bliques que frenen l’expansió i pro-
tegisquen el model de ramaderia 
de xicoteta escala i familiar, que ha 
sigut tradicional al País Valencià. 
També estan en joc la conservació 
del medi ambient, la cura de la sa-
lut de les persones i la compatibilitat 
amb la resta de les activitats econò-
miques del territori.

.

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/resultados_nov2020_porcinov2_tcm30-558095.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/resultados_nov2020_porcinov2_tcm30-558095.pdf
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Cens de ramat porcí a la Comunitat Valenciana
Cens declarat en REGA 2021

Caps de bestiar

Les dades corresponen al cens mitjà en 2020 declarat en REGA a l’1 de març de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Font: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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Cens de ramat oví i caprí a la Comunitat Valenciana
Cens declarat en REGA 2021

Caps de bestiar

Les dades corresponen al cens mitjà en 2020 declarat en REGA a l’1 de març de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Font: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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Cens de ramat boví a la Comunitat Valenciana
Cens declarat en REGA 2021

Caps de bestiar

Les dades corresponen al cens mitjà en 2020 declarat en REGA a l’1 de març de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Font: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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Cens de ramat avícola a la Comunitat Valenciana
Cens declarat en REGA 2021

Caps de bestiar

Les dades corresponen al cens mitjà en 2020 declarat en REGA a l’1 de març de 2021.
Mapa: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transcició Ecològica. 
Font: REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas Datos cartográficos: CNIG
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LLEI 6/2003 DE RAMADERIA 
DEL PAÍS VALENCIÀ

La Llei 6/2003, del 4 de març, 
de Ramaderia de la Comuni-
tat Valenciana34 planteja que 
una de les finalitats és «el 
foment de la ramaderia exten-
siva, com a instrument d’equi-
libri i de desenvolupament 
rural, així com el foment de les 
explotacions ramaderes eco-
lògiques». Per a això, parla de 
promoure la modernització de 
les explotacions ramaderes i 
de «la previsió de l’establiment 
i del desenvolupament d’un 
programa de contingut múlti-
ple: el suport a les inversions 
i la incorporació de noves tec-
nologies, el foment de la rama-
deria extensiva, la promoció de 
la capacitació professional i el 

desenvolupament i el foment 
dels projectes d’investigació i 
desenvolupament tecnològic 
en matèria de producció rama-
dera».

En l’article 2, sobre les finali-
tats, menciona específicament 
en l’apartat g) «potenciar la 
ramaderia extensiva i la millora 
genètica, especialment de les 
espècies autòctones, millorant 
l’adaptació de les produccions 
ramaderes al territori valen-
cià». I dedica a la ramaderia 
extensiva l’article 34, en el qual 
la Generalitat es compromet a 
promoure les pràctiques rama-
deres extensives i desenvolu-
par un programa de suport. 

En aquesta llei no es menciona 
la ramaderia intensiva.
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LA FI DE LA BAMBOLLA  
DEL PORCÍ?

D’acord amb les previsions 
de la Comissió Europea35 i de 
l’OCDE,36 s’espera que la pro-
ducció de carn de porc a la UE 
descendisca al voltant d’un 
5 % en aquesta dècada per 
causa de les preocupacions 
mediambientals, canvis de pre-
ferències en el consum i riscos 
sanitaris associats a la pesta 
porcina africana.37 El 2020, de 
tot el volum de carn de porc 
importada al món, la meitat va 
ser a la Xina,38 un país que està 
recuperant la seua producció 
més ràpid de l’esperat i està a 
nivells del 78 % respecte de la 
situació prèvia a la pesta por-
cina africana.39 La Xina també 
està diversificant les seues 
fonts d’abastiment, concedint 
llicències d’exportació a països 
com Mèxic, Xile, el Brasil o l’Ar-

gentina on les negociacions de 
l’acord per a exportar a la Xina 
estan generant nombroses pro-
testes.40

Espanya va cobrir en 2020 
el 24 % de les importacions 
xineses de carn de porc.41 Les 
exportacions a aquest país 
suposen el 74,9 % de les ex-
portacions espanyoles de carn 
porcina fora de la UE i supera 
les dels tradicionals mercats 
europeus. 

Amb un consum intern rela-
tivament estable i una taxa 
d’autoabastiment disparada 
del 214 %,42 la dependència del 
mercat global, especialment 
de les importacions amb la 
Xina, evidencia la fragilitat del 
model. Els analistes del sector 
ja pronostiquen una forta rees-
tructuració de la indústria por-
cina espanyola, ja que no hi ha 
alternatives al mercat xinés.43
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Conclusions
Ens trobem en un punt d’inflexió molt 
important per al sistema alimentari 
industrial. D’una banda, prendre de-
cisions pel que fa a l’emergència cli-
màtica requereix intervenir de forma 
contundent en la manera d’alimen-
tar-nos. Segons la FAO, al voltant del 
30 % de l’energia utilitzada al món 
es dedica a sostindre el sistema ali-
mentari i quasi tota aquesta energia 
procedeix dels combustibles fòs-
sils. Com hem vist, la ramaderia in-
tensiva és un bon exemple del mal-
baratament d’energia, entre altres 
motius, perquè depén d’entrades 
externes i per la comercialització 
dels seus productes a llargues dis-
tàncies. A més a més, contribueix al 
canvi climàtic a causa de les emissi-
ons de metà, un dels gasos d’efecte 
hivernacle. 

D’altra banda, en l’últim informe se-
mestral (novembre de 2021), la FAO 
analitza la pujada dels preus dels 
aliments. Entre d’altres causes, hi fi-
gura que el preu del transport s’ha 
triplicat. L’escassetat de matèries 
primeres i de petroli ja ha generat 
pujades (també dels fertilitzants) 
que fan molt complicat mantindre la 
dinàmica actual de producció i co-
mercialització global d’aliments. 
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Així mateix, s’han de tindre en comp-
te, com ja s’ha dit, les estratègies de 
mercat de cada país, especialment 
d’aquells com la Xina, dels quals 
depén una bona part del comerç 
mundial. Amb la carn de porcí te-
nim el millor exemple: la recuperació 
del seu sector econòmic i la conse-
güent reducció de la seua demanda 
externa de carn posarà punt final a 
la bambolla especulativa del sector 
porcí a l’Estat espanyol. 

Per últim, i no és menys important, 
la consciència ciutadana respecte 
dels impactes ambientals i socials 
del consum en general, però de l’ali-
mentació en particular, és creixent. 
Cada vegada més gent pren cons-
ciència de la necessitat de reduir el 
consum d’aliments d’origen animal 
i en prioritzen la qualitat, la proce-
dència agroecològica i de proximitat 
que, a més a més, manté la vida de 
les zones rurals i el teixit econòmic 
local. Al País Valencià açò queda de-
mostrat amb la bona resposta que 
tenen els mercats de venda direc-
ta, l’augment del consum d’aliments 
agroecològics i la defensa de l’horta 
i dels territoris rurals contra els ma-
croprojectes turístics, energètics o 
ramaders. La ciutadania valencia-
na pareix anar per davant de la seua 
classe política.

El País Valencià parteix d’una situa-
ció de privilegi respecte d’altres co-
munitats autònomes. Té un sector 
ramader diversificat, amb una forta 

presència de projectes productius 
de xicoteta escala i familiars. No 
obstant això, l’amenaça de l’expan-
sió de la producció càrnia industrial 
és real i les seues conseqüències ja 
són evidents a les comunitats veï-
nes i a les zones limítrofes del terri-
tori valencià.

Les polítiques públiques han de per-
metre posar en marxa una transició 
justa del sector ramader que garan-
tisca la sostenibilitat econòmica de 
les granges familiars, de xicoteta 
escala i lligades al territori. La pro-
tecció del medi ambient, la cura de 
la salut de les persones i la salva-
guarda del benestar animal han de 
formar part dels criteris que guien 
aquest camí. 

L’emergència climàtica marca l’agen-
da dels pròxims anys per a replante-
jar-nos el sistema alimentari actu-
al, amb la finalitat d’apostar per un 
model més sostenible socialment i 
mediambientalment. És el moment 
de posar en marxa polítiques públi-
ques que estiguen a l’altura dels rep-
tes actuals. No hi ha temps a perdre!
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Peticions a les Administracions
Atesa la realitat descrita sobre la situació de la ramaderia al País Valencià i 
basant-nos en la creixent demanda social, sol·licitem la intervenció urgent 
de la Generalitat Valenciana. A partir de l’actual Llei 6/2003, del 4 de març, 
de ramaderia de la Comunitat Valenciana i amb la finalitat de materialit-
zar-ne els continguts i objectius, i després de quasi vint anys d’inacció des 
de la seua aprovació, sol·licitem a les autoritats públiques:

1. Prohibir l’obertura de noves 
explotacions ramaderes 
industrials i l’ampliació de 
les que ja hi són.

Exigim un full de ruta que per-
meta l’eliminació gradual de to-
tes les explotacions ramaderes 
industrials al País Valencià per al 
2030.

2. Desenvolupar un fons 
autonòmic de transició 
justa per a ajudar a 
ramaders i ramaderes en la 
transformació cap a models 
de ramaderia més extensius, 
sostenibles i lligats a la 
terra. 

Cal un pla autonòmic de transi-
ció justa per a un sector rama-
der al País Valencià, que estiga 
dotat amb fons econòmics sufi-
cients i que done suport als ra-
maders i a les ramaderes per a 
transformar les actuals explota-
cions ramaderes intensives cap 
a uns models extensius, sosteni-
bles i lligats al territori. A més a 
més, aquest pla deu contemplar 
ajudes específiques per als qui 
actualment practiquen la rama-
deria extensiva, amb la finalitat 
de consolidar econòmicament 
els seus projectes.
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