
MENYS I MILLOR
REDUCCIÓ, TRANSICIÓ, IMPULS

C/ Floridablanca 66-72 
08015 Barcelona 

www. justiciaalimentaria.org

1. Pla estratègic de reducció del número d’animals 

fins assolir un llindar sostenible des del punt de vis-

ta climàtic, ambiental, social i de salut. El procés de 

reconversió es focalitzaria en els territoris que con-

centren la major part de la ramaderia industrial por-

cina, en aquests, i seguint els criteris de càrrega ra-

madera marcats pel Decret 153/2019, de 3 de juliol, 

de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes, així com per la normativa de producció 

porcina ecològica o la de producció extensiva en 

porcí, caldria aconseguir reduir el cens porcí en un 

85%.

2. Implementació d’una estratègia de reconversió del 

sector porcí industrial de Catalunya que incloguin 

ajuts, suport i acompanyament als actors implicats.

3. Incrementar significativament les mesures de su-

port directe als sistemes productius ecològics i 

sostenibles.

4. Implementar una política impositiva coherent amb 

la reducció d’emissions de gasos d’efecte hiverna-

cle, amb el dret a la salut i amb la defensa del medi 

ambient. S’inclouran impostos directes al sector 

porcí industrial per compensar socialment les exter-

nalitzacions derivades de les emissions (tenint en 

compte el cicle de vida) i la contaminació ambiental. 

També es defensarà, davant l’autoritat competent, 

la implementació d’un IVA 0 per les produccions 

realment sostenibles, així com altres ajudes fiscals. 

També s’eliminaran tots els subsidis, directes o indi-

rectes, a la ramaderia industrial. 

5. Pla integral de reducció del consum de carn ver-

mella i processada, seguint el criteris marcats per la 

OMS i per les recomanacions de l’Agència Catalana 

de Seguretat Alimentària. 

6. Regulació de la publicitat de la carn vermella i de-

rivats càrnics. 

Propostes per a la transformació del model 
industrial porcí a Catalunya

Hem de començar a veure a la ramaderia industrial com veiem al sucre. Un consum baix no té perquè generar problemes, 

un consum excessiu i persistent t’emmalalteix i et mata. La hipertrofia de la ramaderia industrial porcina a Catalunya es 

equivalent a esmorzar sucre, dinar sucre, berenar sucre, sopar sucre i fer un ressopó dolç. És totalment insostenible per 

la nostra salut i per la del territori. 

Si veiem al volum actual de la ramaderia porcina industrial com una industria altament contaminant i perillosa, assi-

milable a la nuclear o a la del tractament de residus químics, entendrem que cal iniciar des d’ara mateix un procés de 

reducció, transició i impuls. 

REduCCIó significativa del número d’animals, tRaNSICIó per tal d’ajudar als actors implicats a realitzar la reconver-

sió necessària i IMPuLS de models realment sostenibles i saludables.


