
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE I FUNCIONAMENT 
DE L’ESCORXADOR MÒBIL



1.- DESCRIPCIÓ GENERAL

L’escorxador mòbil respon directament a la necessitat que tenen avui dia 
molts petits productors de bestiar, sobretot d’oví i cabrum, per evitar 
moure els animals cap als pocs escorxadors existents (sobretot a la zona 
de la Catalunya Central) i per poder-ne facilitar la venda directa. Aquesta 
tipologia d’escorxadors de baixa capacitat o mòbils són una eina essencial 
per mantenir l'activitat ramadera als territoris; ajuden també, en segon 
grau, a �xar població, faciliten l'arrelament del teixit comercial i de serveis, 
potencien els productes de proximitat i ajuden al manteniment del 
paisatge en mosaic.

Si no hi ha una xarxa d’escorxadors de baixa capacitat que cobreixi el terri-
tori, o algun altre mètode alternatiu de sacri�ci com els escorxadors 
mòbils, els ramaders es veuen obligats a fer llargs trajectes per poder 
sacri�car els seus animals. Aquests llargs trajectes, també tenen un impac-
te important en l’increment de la petjada de carboni del producte �nal i 
en la qualitat del producte.

El transport, juntament amb el maneig de càrrega i descàrrega dels 
animals, són etapes que generen elevats nivells d’estrès en els animals, 
que poden comprometre’n el seu benestar i la qualitat del producte �nal, 
provocant pèrdues econòmiques considerables, relacionades amb l’incre-
ment de les mortalitats en el pre-sacri�ci, baixos rendiments de les canals 
(pèrdua de pes durant el transport i espera per al sacri�ci), o una catego-
rització menor de la seva canal (pitjor qualitat de la carn).

La justi�cació i motiu de la posada en marxa d’un escorxador mòbil en 
fase pilot és la necessitat creada per la inexistència d’escorxadors públics 
o privats propers a explotacions de la Catalunya Central i a unes distàncies 
raonables que permetin el sacri�ci i posterior recollida de les canals en 
condicions òptimes. D’aquesta manera també es compleix el concepte de 
producte de Km0, productes criats, sacri�cats i comercialitzats en un radi 
proper al lloc de producció.

El vehicle s’ha dissenyat per tal que disposi de tot l’equipament necessari 
per poder desenvolupar la matança amb les màximes condicions de 
benestar animal i de seguretat alimentària i per garantir un servei ràpid i 
efectiu.

El servei que ofereix l’escorxador serà un servei a maquila (per a tercers). 
L’escorxador està pensat per arribar a les explotacions i fer el sacri�ci 
d’aquells animals de ramat propis de l’explotació que s’hagin escollit 
prèviament i, si s’escau, el trasllat de les canals a altres centres de recepció 
de carn.

La comercialització �nal de producte no recaurà mai sobre la �gura o enti-
tat de l’escorxador sinó que seran els propis ramaders/carnissers els qui 
faran la venda del producte. D’aquesta manera es garanteix la venda 
directa i/o de circuit curt, el producte de proximitat i es permet l’arribada 
d’aquestes carns a establiments i consumidors de la zona, alhora que es 
manté el vincle entre productors i consumidors.
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2.- PLÀNOLS i  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT

L’escorxador mòbil de baixa capacitat consisteix en un furgó isotèrmic 
amb unes dimensions interiors de 3950 x 1950 x 2500 adequadament 
adaptat, muntat sobre un camió ISUZU M55 de PMA entre 3500 i 7500 Kg.

CAMIÓ AMB CAIXA
FRIGORÍFICA

MATA INSECTES

CORRALINA

SAFATA  RECOLLIDA DE SANGCARROS CUTTER

TERMO AIGUA
CALENTA

CARRILERIA
ARMARI NETEJA

I VARIS

TEULAT ZONA ATORDIMENT
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CAMBRA DE FRED



MATA INSECTES

CORRALINA

CARROS CUTTER

TERMO AIGUA CALENTA

CARRILERIA

ARMARI NETEJA I VARIS

CORNADÍS
PER A L’ATORDIMENT

TEULAT ZONA ATORDIMENT

PIQUES

ESTERIL·LITZADOR
DE GANIVETS

PENDELÓ PER 
VÍSCERES I FREIXURES

CAMBRA DE FRED
AMB SORTIDA DE 
CANALS LATERAL

NETEJA BOTES

SUPORT RULL DE PAPER

PIQUES
EQUIP DE NETEJA

A PRESSIÓ

MATA INSECTES

ARMARI NETEJA 
I VARIS

TEULAT ZONA ATORDIMENT
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- Cambra de refrigeració amb equip de fred HWASUNG THERM HT-100 
ESC i termògraf CARRIER TRANSCAN ADV amb registre continu i impres-
sora muntat a la cabina.

- Porta elevadora DHOLLANDIA tipus vertical amb plat d'alumini de mig 
plat i una potència d'elevació de 1000kg.

- Plat de 1600 x 1000 mm amb baranes laterals abatibles i barana davant i 
darrere desmuntable.

- Sistema de carrileria al sostre per canals penjades.

- Tendal plegable per la plataforma d’atordiment (per evitar que els 
animals es mullin en dies de feina en cas de pluja).

- En cadascuna de les zones (neta i bruta) hi ha instal·lats rentamans, sabo-
nera i sistema d’eixuga-mans higiènic. També s’han instal•lat dos esterilit-
zadors de ganivets, un a cadascuna de les zones (zona neta i zona bruta) 
per evitar creuaments.

- Doble cortina de lames per evitar l’entrada d’insectes a la zona de treball.

Per al correcte funcionament del vehicle-escorxador, s’ha adaptat la caixa 
isoterma amb els següents equipaments i modi�cacions:

- Interior de la caixa repassat amb �bra de vidre i repintat amb pintura epoxi.

- Sostre i zones de les parets laterals reforçades per permetre el pes de les 
canals penjades i la �xació d’altres estructures necessàries.

- La caixa disposa de dos intercanviadors d’aire d’inèrcia per a millor ventilació.

- Panells separadors �xes per delimitar zona de sagnat de la resta i diferen-
ciar correctament zona bruta i zona neta, així com separació i porta inte-
rior de cambra frigorí�ca i dues portes exteriors posteriors (zona sagnat i 
zona neta) i porta exterior lateral de descàrrega de canals des de la 
cambra de fred.

- Instal·lació d’aigua freda i calenta, connectable a xarxa externa i termo 
elèctric autònom de 80 l.

- 2 desaigües a la part posterior i 2 desaigües més a la part de davant de la 
caixa que con�ueixen cap a un mateix punt externament desembocant al 
centre dels baixos del camió.

- Instal·lació elèctrica i de llum amb leds encastats, endolls i interruptors 
de caixa aïllada i protegida. L’encesa dels llums és amb detecció de 
presència.
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En el plantejament de la instal·lació queden clarament identi�cades i 
separades les següents zones de treball:

ZONA BRUTA: amb entrada independent per la porta posterior esquerra 
i  equipada amb un rentamans i esterilitzador de ganivets. Separades de 
la resta de les instal·lacions mitjançant una porta.

ZONA NETA: amb entrada per la porta posterior dreta i equipada amb 
un rentamans de pedal i un esterilitzador de ganivets, un armari per roba 
i sabates així com també un renta-botes.

- Zona d’espellat i eviscerat dels animals
- Cambra frigorí�ca: amb termòstat, termòmetre i sistema de temperatu-
res. La temperatura regulada a Tª<4 ºC.

La cambra de fred estarà en funcionament en tot moment (tant quan el 
vehicle estigui circulant o parat amb canals al seu interior, i també quan 
estigui connectat al corrent elèctric de l’explotació corresponent durant 
el sacri�ci i feinejat de les canals).

Mides :

La corralina posterior té unes mides totals de 1,64 m2 corresponents a 
1,88 metres d’amplada i 0,87 metres de profunditat. Previ a l’entrada de la 
corralina hi ha un passadís que mesura 0,62 metres de fons i 2,09 metres 
d’amplada.
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Les 2 baranes laterals que
es pleguen damunt la porta

Corralina oberta

Corralina plegada



La zona bruta de sagnat té unes dimensions de 1,30 m2. En concret 
mesura 0,99 m d’amplada i 1,32 metres de llargada.

La cambra de fred fa un total de 2,25 m2 corresponents a 1,97 m d’ample 
i 1,14 metres de profunditat. Disposa de carrileria i pendeló per poder 
penjar-hi les canals correctament.
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MATA  INSECTES CARRILERIA
PICA

ESTERIL·LITZADOR
DE GANIVETS

PENDELÓ PER VÍSCERES
I  FREIXURES

SUPORT RULL DE PAPER

Aquesta porta estarà tancada mentre
duri el procés de sagnat. Just s’obrirà pel 
pas dels xais un cop estiguin desagnats

PICA

ESTERIL·LITZADOR
DE GANIVETS

MATA  INSECTES

PENDELÓ  XAISENTRADA DE LES CANALS

SORTIDA
DE CANALS



3.- ADEQUACIONS i DOCUMENTACIÓ DE LES 
EXPLOTACIONS PER REBRE L’ESCORXADOR

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 Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (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 Desenvolu-
pament Rural de la Catalunya Central. S’acorda un dia per realitzar, 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.

Les explotacions a les quals es pot ubicar l’escorxador mòbil són:

a) Explotacions de reproducció per a la producció de carn, les que es dedi-
quen principalment a l’obtenció de xais o de cabrits de manera que les 
ovelles o cabres no són sotmeses a munyida sinó que es destina a la cria 
de xais o cabrits.

b) Explotacions de 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) Explotacions de reproducció per a la producció mixta, les que tenen les 
dues orientacions productives anteriors

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. 

A més, com a requisits sanitaris, aquestes explotacions han de complir:
-Tenir la quali�cació sanitària M4 enfront la 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.

Aquesta zona habilitada ha de tenir les següents característiques:
a. Zona habilitada, formigonada o asfaltada o amb revestiment de qualse-
vol altre material impermeable i de fàcil neteja, separada i el més allunya-
da possible de les zones brutes de l’explotació i dels corrals o quadres, de 
manera que es minimitzin els possibles creuaments  que comportin un 
risc per la bioseguretat.  
Així, cal assegurar que el recorregut del vehicle ha de ser cap endavant, 
sense retrocedir cap a les zones brutes de l’explotació.

b. Situar-se en una àrea delimitada on es col·loqui el vehicle, la qual pot 
delimitar-se amb un tancament perimetral (mòbil o �x) així com qualse-
vol altre sistema o mètode que garanteixi l’aïllament (com pot ser l’inte-
rior d’una nau arranjada, etc...) per a evitar l’entrada d’animals i d’altres 
animals indesitjables, persones, vehicles  o de qualsevol altre element aliè 
a l’activitat de sacri�ci i operacions connexes. 07



c. El disseny i construcció de la plataforma base de la zona habilitada ha 
de permetre un drenatge i evacuació dels líquids procedents de la neteja 
i desinfecció, que eviti l’estancament dels e�uents generats. Per aquest 
motiu, la base ha d’estar formigonada, asfaltada o amb material adequat 
que permeti una canalització correcte dels e�uents.

d. Disposar d’un sistema de recollida dels residus generats per l’activitat, 
així com de la neteja i desinfecció del mòdul, vehicle i altres serveis situats 
en aquesta zona. 

Els requisits bàsics (abastament d’aigua corrent, corrent elèctric, recolli-
da d’e�uents, sistemes de gestió de residus sòlids, etc.) han d’estar garan-
tits per part de l’explotació ramadera, i per tant, cal disposar:

1- d’un punt d’abastiment d’aigua corrent per la seva connexió a la xarxa 
del mòdul de l’escorxador mòbil, amb els equips següents:
 - Una mànega o equip de pressió (mínim= 2Atm), o
 - Aigua calenta en la utilització de detergents per a la neteja.
 L’aigua corrent per a la neteja, i que pot contactar amb les carns, ha  
 de procedir de la xarxa municipal o ha d’estar sotmesa a cloració o  
 tractament equivalent.

2- d’un punt d’abastiment de corrent elèctrica per la seva connexió a la 
xarxa del mòdul de l’escorxador mòbil. Concretament, el punt de 
connexió de l’escorxador hauria de complir:

 

 * 3 kW de potència
 * 220 Volts 
 * A ser possible, que sigui una línia exclusiva on no hi hagi altres   
    càrregues elèctriques
  * Recomanable, un magneto-tèrmic de tipus D (de corba lenta),   
    per amortitzar l’arrancada de l’equip de fred.
 *Recomanable, revisar periòdicament que aquestes condicions es  
    compleixen.

3- d’un equip de neteja i desinfecció e�caç contra els agents patògens, ja 
sigui amb una ruixada de les parts externes i la zona habilitada amb un 
biocida d’ús ramader adequat, o amb tractament tèrmic (aigua calenta a 
temperatura su�cient per garantir inactivació d’agents patògens).  Dispo-
sar del carnet d’aplicador de Productes Biocides.

4- d’un espai reservat per al material, les eines, la maquinària i equips, 
l’emmagatzematge de productes químics, etc. 

5- Cal disposar d’instal·lacions o locals contigus equipades amb vestidors, 
serveis higiènics-sanitaris, i destinades a la realització de les funcions 
administratives, tant pel personal com per l’autoritat competent. 

6- Cal disposar d’una fossa, bassa o sistema equivalent de recollida dels 
e�uents generats en les operacions de neteja i desinfecció que n’impossi-
biliti la difusió o �ltració al sòl i en garanteixi l’eliminació adequada o 
apro�tament. 
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Registres documentals

I.Plànol o croquis de l’explotació ramadera i de la zona/ubicació de l’escor-
xador mòbil.

II.Programa de gestió de la identi�cació i traçabilitat dels animals objecte 
de sacri�ci. 
L’objectiu es poder garantir que es sacri�quen únicament animals nascuts 
a l’explotació mitjançant la identi�cació única i exclusiva dels animals que 
són sacri�cats, 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’explotacions d’engreix, l’estada mínima dels animals sacri�cats és 
el període complet d’engreix a la mateixa explotació, sent aquest de 
mínim de 2 mesos.    
  
III.Programa de neteja i desinfecció de les instal•lacions de la zona habili-
tada per a la ubicació de l’escorxador mòbil. 

IV.Programa de gestió de residus i dels subproductes generats en l’activi-
tat de sacri�ci.

La major part de les explotacions que sol•liciten els serveis de l’escorxador 
mòbil realitzen venda directa dels seus productes i, en la seva major part, 
disposen d’un petit obrador o carnisseria municipal certi�cats per Salut o 
l’Ajuntament. En aquests casos les canals un cop acabada la feina de sacri-
�ci es poden traslladar a les cambres de fred d’aquests obradors particu-
lars.

Per aquelles explotacions que fan venda directa però que no disposen 
d’obrador propi 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 just 
acabat el sacri�ci mitjançant un furgó frigorí�c. En aquest cas, les canals 
es podrien traslladar �ns a una distància màxima de 30 minuts. El furgó 
frigorí�c ha d’estar autoritzat i tenir el registre corresponent.

Una vegada l’explotació disposa d’aquests requisits llistats anteriorment 
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.
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Fotogra�es exemple d’un dels espais a explotació adaptats:

* Solera de paviment.
* 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, despatx i sala de desfer propers a la zona de sacri�ci. 
* Corralina per la conducció dels animals �ns a l’escorxador.
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4.- REGISTRES i AUTORITZACIONS PRÈVIES A LA POSADA 
EN FUNCIONAMENT

4.1.- Registre Sanitari
L’escorxador mòbil va demanar autorització sanitària per a les activitats: 

 - 066200: Escorxador d’oví 
 - 066300: Escorxador de cabrum 
 - 068400: Escorxador mòbil 

Per fer-ho es van presentar les sol·licituds, memòria i documents necessa-
ris per autoritzar la seva activitat (APPCC, prerequisits, autocontrols i 
registres i procediments de l’activitat). Es van presentar també les dades 
de les explotacions que s’inclouen en la primera fase del funcionament 
pilot de l’escorxador.

Es va sol·licitar expressament en quines mesures de la �exibilització s’aco-
llia. Van quedar ben de�nides i justi�cades en els mateixos documents de 
la sol·licitud.

Previ a l’inici de l’activitat, al tractar-se d’una activitat amb producte 
animal, cal esperar a tenir l’autorització condicional.

4.2.- Reducció de la freqüència de mostrejos
Es va tramitar també la sol•licitud com a escorxador de molt baixa capaci-
tat per a poder reduir la freqüència en que cal fer els mostrejos de les 
canals i de les superfícies.

4.3.- Benestar Animal
El DACC realitza  una inspecció a l’inici de l’activitat de l’escorxador per 
tal d’avaluar els aspectes referents al Benestar Animal durant el sacri�ci.
En aquesta inspecció es revisa la correcta conducció, subjecció, atordi-
ment i sagnat dels animals.

Es revisa també que el personal de l’escorxador disposi del certi�cat de 
competència en temes de Benestar Animal per a operaris d’escorxador. 
Aquest certi�cat s’obté després de la realització d’unes hores de forma-
ció reconegudes pel DACC de Benestar Animal en escorxador, o amb la 
formació convalidada d’acord amb la normativa.

4.4.- Inscripció al RIAAC
Cal tramitar també la corresponent inscripció al Registre d’Indústries 
Agràries i Agroalimentàries de Catalunya.

4.5.- Inscripció al CCPAE
Per tal de poder donar servei a aquelles explotacions que tenen els seus 
animals certi�cats per producció ecològica, és essencial que l’escorxador 
on es sacri�quen els animals també estigui certi�cat. 

Per poder agilitzar el procés de certi�cació es va realitzar visita d’inscrip-
ció i d’inici d’activitat al mateix temps per poder obtenir el certi�cat de la 
manera més àgil possible. Per poder-ho tramitar d’aquesta manera la 
inspecció es va realitzar en una explotació ecològica i es va haver de fer 
entrada d’animals amb quali�cació ecològica a l’escorxador però la 
sortida de les canals i la posterior venda de les mateixes es va haver de 
fer en quali�cació convencional, ja que l’escorxador encara no disposava 
del certi�cat ecològic.
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5.-DIAGRAMA DE FLUX I DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS  DE SACRIFICI

1- ESPERA EN EL REMOLC

2- DESCÀRREGA D’UN ANIMAL

3- ATORDIMENT AMB PISTOLA

4- PENJAT DE LA CANAL

5- DEGOLLAT

6- SAGNAT

7- LLIGADURA D’ESÒFAG

8- TALL EN CREU A LA PELL

9- ESPELLAT DE LES EXTREMITATS

9.1- LLIGADURA DE RECTE 10 - RETIRADA DE LA PELL

11- TALL PARET ABDOMINAL I
EXTRACCIÓ DE PAQUET INTESTINAL

12- TALL ESTÈRNUM I EXTRACCIÓ DE
PAQUET VÍSCERES VERMELLES

13- SEPARACIÓ DEL CAP DE LA CANAL

14- INSPECCIÓ RONYONS DINS LA CANAL

15- REFREDAT

16- EXPEDICIÓ

17- RETIRADA DE MELSA I LLI (MER)

18- PENJAT DE PULMONS PER LA TRÀQUEA

19- SEPARACIÓ DEL FETGE I PENJAT

20- REFRIGERACIÓ DE VÍSCERES

21- ELIMINACIÓ 
D’INTESTINS
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DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS APLICAT

L’escorxador mòbil dona servei a maquila de sacri�ci de xais i cabrits tant 
a explotacions ecològiques com convencionals. 

En el cas de les explotacions que disposin de quali�cació ecològica 
només es sacri�caran animals certi�cats, per tant, podríem dir que en una 
explotació ecològica l’escorxador funcionarà com a establiment exclusiu 
ecològic. 

En tot moment les feines de sacri�ci comencen sempre amb les instal•la-
cions buides de producte i degudament netes i desinfectades amb 
productes autoritzats.

0-Full de producció: s’omplirà amb els controls pre-operatius i dades 
generals (lot, codi explotació, hora arribada, etc.) i amb les dades de cada 
l’animal de manera que hi hagi la correlació i traçabilitat �ns al �nal 
(inspecció ante mortem i post mortem)

1-Atordiment i degollat:
* S’agafarà un xai de la gàbia pel garró d’una pota de darrera (mai per la 
llana, cap, banyes o potes davanteres).
*S’introduirà el cap de l’animal dins una portella de cornadís (situada al 
vestíbul de l’escorxador) on quedarà immobilitzat
* Immediatament es procedirà a l’atordiment amb pistola de bala captiva 
situada a l’abast del matador
* Comprovació dels signes efectius de l’atordiment

* L’animal es penjarà per la pota posterior esquerra al principi del carril 
de feinejat amb un ganxo-cadena de manera que sigui impossible que 
pugui caure a terra
* Es procedirà al degollat amb els següents passos:

 •Tall a la pell a la zona retro mandibular amb el ganivet 1.
 •Ganivet 1 a esterilitzador.
 •Rentat higiènic de mans i avantbraços.
 •Canvi a ganivet 2.
 •Seccionament d’arteries i venes del coll.
 •Ganivet 2 a esterilitzador.
 •Rentat higiènic de mans i avantbraços.

* S’empeny l’animal de manera que entri dins l’escorxador i quedi penjat 
sobre la pastera de recollida de sang.

CONSIDERACIONS: Els ganivets 1 i 2 corresponen a ganivets diferenciats 
entre si clarament pel color del mànec i d’ús exclusiu a la zona bruta.

2-Canvi d’equipament i entrada zona neta.
* Tancament de la porta esquerra (zona d’atordiment/sagnat) des de 
l’exterior del mòdul
* Al vestíbul canvi de mono i botes a davantal de plàstic.(L’equip brut es 
deixa penjat a fora, o neteja amb aigua a pressió i rentabotes de la roba i 
calçat anterior)
* Entrada per l’altre porta (dreta)
* Tancament de porta (esquerra)
* Rentat higiènic de mans i avantbraços. 13



3-Espellament
* S’introdueix un dels animals ja sagnat i mort per la porta batent que 
comunica la zona de sagnat amb la zona interior
* Es procedeix a posar el xai al banc d’espellat, bloqueig del ganxo a la guia
* Es procedeix a efectuar 5 talls a la pell procurant no afectar cap massa muscu-
lar, cada un d’ells seguit i continu amb un mateix ganivet (ganivet 3):
* Un tall de la base del coll a la zona perineal per la línia alba
* Quatre talls més (un per cada extremitat) des de carp i tars �ns a 
arribar, per la zona mes curta possible, al tall inicial
* Esbandir Ganivet 3 i deixar a l’esterilitzador
* Rentat higiènic de mans i avantbraços
* Tracció de la pell per la zona de les extremitats
* Tall longitudinal (amb ganivet 4) de la part medial del coll per exterio-
ritzar part distal de l’esòfag, procurant no tallar-ho
* Lligadura d’esòfag
* Tall distal a la lligadura de l’esòfag
* Esbandir ganivet 4 i deixar al esterilitzador.
* Rentat higiènic de mans i avantbraços 
* Tall dels quatre peus (amb ganivet 4) a nivell del  carp i tars
* Peus a contenidor de vísceres
* Esbandir ganivet 4 i deixar al esterilitzador.
* Rentat higiènic de mans i avantbraços.
* Penjat de nou de la canal
* Finalització de l’extracció de la pell
* Tall únic de la pell a base del coll (ganivet 3) per separar pell de canal
* Ganivet 3 a esterilitzador
* Pell a contenidor de pells
* Rentat higiènic de mans i avantbraços i del davantal.

4-Evisceració
* Desbloqueig, moviment del ganxo amb canal espellada sobre el conte-
nidor d’evisceració i bloqueig del ganxo a la guia en la nova posició de 
treball.
* Tall del cap a la base del coll (ganivet 4)
* Marcatge de cap amb el número d’ordre que correspongui segons full 
de registre de sacri�ci 
* Tall perimetral de recte i uretra amb tracció i lligadura del recte i uretra 
* Tall recte i uretra amb tracció i retirada d’anus i vagina o penis cap a 
contenidor de vísceres
* Esbandir ganivet 4 i deixar al esterilitzador.
* Rentat higiènic de mans i avantbraços 
* Tall longitudinal a abdomen des de manubri de l’estèrnum �ns a peri-
neu, procurant no  afectar masses viscerals
* Esbandir ganivet 4 i deixar al esterilitzador.
* Rentat higiènic de mans i avantbraços 
* Exteriorització del paquet intestinal 
* Tracció i exteriorització de l’esòfag amb  pinçament manual de la zona 
del càrdies.
* Tracció i exteriorització de recte, bufeta i uretra,
* Esquinçament  lligaments de l’abdomen i tracció paquet intestinal
* Paquet intestinal a contenidor de vísceres
* Rentat higiènic de mans i avantbraços 
* Esquinçament vesícula biliar i llençada al contenidor de vísceres.
* Rentat higiènic de mans i avantbraços 
* Tall del manubri �ns al coll al llarg de l’estèrnum per obrir la cavitat 
toràcica
* Tracció i exteriorització de pulmons, tràquea i fetge 14



* Penjat per la tràquea del paquet de vísceres vermelles. 
* Esbandir ganivet 4 i deixar al esterilitzador.
*  Rentat higiènic de mans i avantbraços 

CONSIDERACIONS: Els ganivets 3 i 4 corresponen a ganivets diferenciats 
entre si clarament pel color del mànec i d’ús exclusiu a la zona neta.

5-Refrigeració, emmagatzematge i traçabilitat de cap, pulmons i 
fetge i canal
* Marcatge sanitari de canal amb tinta alimentària
* Etiquetatge canal amb el número d’ordre que correspongui segons full 
de treball (i dades de lot, pes...)
* Introducció canal a cambra refrigeració
Introducció de fetge i pulmons (paquet de vísceres vermelles) a cambra. 
Aquestes es penjaran  segons l’ordre de matança en uns ganxos prèvia-
ment numerats per mantenir la traçabilitat amb la canal i el cap.
* Rentat higiènic de mans i avantbraços 
* Les canals i vísceres dels animals sacri�cats en una mateixa jornada esta-
ran registrats al Full de Matança diari i se’ls assignarà el número de LOT 
igual a la data de matança (DD-MM-AA) o dades equivalents que perme-
tin continuar amb la identi�cació de cada animal i la traçabilitat.

ES REPETIRÀ el procés tantes vegades com animals s’hagin de 
sacri�car. 

6- Expedició
* Les canals es podran expedir un cop hagin estat col·locades a la cambra 
de refrigeració. Les canals aniran sempre emparades amb un albarà d’ex-
pedició.
En el present escorxador mòbil i segons el tipus d’explotació a visitar es 
descriuen diferents sistemes d’expedició de les canals:

 * Emmagatzematge a cambra frigorí�ca situada en obrador propi  
 o instal·lacions adequades ubicades a la mateixa explotació on es  
 realitza el sacri�ci.

 * Recollida de les canals amb vehicle frigorí�c i trasllat de les   
 mateixes a una distància màxima de 30 minuts. (Segons la   
 normativa de �exibilització aprovada recentment, Real Decret   
 86/2020 del 9 de desembre de 2020, en el seu article 5 punt K   
 s’especi�ca que les canals es podran traslladar durant un període  
 màxim de 30 minuts sempre i quant siguin transportades amb   
 vehicles frigorí�cs).

* Trasllat de les canals dins la cambra de fred del mateix escorxador mòbil 
�ns a una sala de desfer, carnisseria o centre de recollida de les canals. En 
aquest cas, no hi ha límit en la durada del trajecte ja que és el propi escor-
xador el que fa el trasllat. 
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6.-FUNCIONAMENT ACTUAL DE L’ESCORXADOR

El funcionament habitual de l’escorxador mòbil en els seus primers 
mesos de vida en format pilot és el següent:

-Es disposa d’un calendari en el qual s’anoten les dates, horari i número 
d’animals a sacri�car a cada explotació. Aquest calendari ha d’estar 
actualitzat i una setmana abans, cal comunicar els dies, hores i explota-
cions on es farà el sacri�ci al responsable d’escorxadors del Departament 
de Salut per tal de poder-se programar i enviar un veterinari per fer el 
control veterinari o�cial.

-El ramader ha de fer la guia, a través del GTR i imprimeix els Documents 
Sanitaris, abans que arribi l’escorxador.

-El dia de sacri�ci el matancer i conductor del camió es desplaça �ns a 
l’explotació.

-Un cop allà es desplega el camió,  es connecta la cambra de fred, la 
presa d’aigua i de llum. Prèviament es realitza un control del clor lliure en 
l’aigua de la xarxa utilitzada per controlar la seva potabilitat i registrar els 
resultats.

-S’engeguen els esterilitzadors de ganivets, el termo de l’aigua calenta i 
es posen tots els estris a punt per començar el sacri�ci (pistoles d’atordi-
ment carregades, etc).

-Es registren els autocontrols d’estat de neteja i desinfecció del vehicle, 
dia i hora d’arribada a l’explotació, control del clor de l’aigua, control de 
les temperatures de la cambra i dels esterilitzadors, es revisa la guia dels 
animals que es “porten” a escorxador, etc.

-Un cop s’ha revisat que tots els paràmetres siguin correctes, el matancer 
es canvia de roba i s’inicia el procés de sacri�ci dels animals. Es segueix el 
procediment descrit anteriorment (punt 5 del document) per a cada 
animal que es sacri�ca.

-El veterinari o�cial és present a l’escorxador en tot moment i realitza les 
revisions i controls que consideri necessaris. S’anota també en els regis-
tres si es realitzen decomisos o si es detecten parts de les canals no aptes 
per al consum.

-Quan s’acaba el sacri�ci les canals estan ubicades dins la cambra de fred 
de l’escorxador. El veterinari o�cial realitza el marcatge de les canals amb 
el codi sanitari de l’escorxador i amb tinta alimentària i s’identi�quen les 
canals seguint la traçabilitat.

-En cas que a l’explotació hi hagi obrador o sala de desfer, les canals es 
traslladen a la cambra de fred de l’obrador.

-Es buiden els contenidors que contenen pells, cap, vísceres, sang, etc. i es 
traslladen al contenidor de cadàvers de l’explotació, o d’acord amb l’esta-
blert a cada programa de gestió de residus propi de cada explotació.
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- Es realitza la neteja i desinfecció del vehicle amb productes autoritzats.

- Es pleguen les instal·lacions de l’escorxador.

- S’acaben d’omplir els registres/autocontrols (traçabilitat dels animals 
sacri�cats i pes, destí de les canals, neteja i desinfecció de les instal·la-
cions, etc.).

- Es lliura al ramader un albarà amb el resum dels animals sacri�cats, el seu 
pes i la seva identi�cació/correlació per a la traçabilitat.

- El matancer lliura la roba de treball bruta al ramader, ja que aquest l’ha 
de netejar i tenir a punt pel proper dia del sacri�ci.

- Es desconnecten les preses de llum i aigua.

- El ramader desinfecta les parts externes del camió i les rodes. 

- L’escorxador ja pot marxar cap a una nova explotació o al garatge.

- El ramader ha de desinfectar la solera de paviment.

7.-FOTOGRAFIES DE L’ESCORXADOR
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