
La festa islàmica del sacrifici

Descripció i normativa sanitària



Les dades del darrer Mapa de les Religions de Catalunya, 
elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, per 
encàrrec de la Direcció General d’Afers Religiosos, i pre-
sentat al Palau de la Generalitat a principis del mes de 
març del 2007, assenyalen que hi ha més de 160 oratoris 
islàmics repartits arreu del territori català. La comunitat 
musulmana és una de les minories religioses més nom-
broses a Catalunya.

Una de les principals festivitats del calendari islàmic és 
la Festa del Sacrifici, una diada en la qual els musulmans 
es reuneixen per rememorar, segons la seva creença, 
el sacrifici que Abraham va oferir a Déu i, alhora, per 
compartir el millor d’ells mateixos amb la família, els 
amics, els veïns i amb aquells que es troben en situació 
de necessitat. Milers de musulmans la celebren cada 
any al nostre país. Aquest document pretén ser una eina 
que doni a conèixer a les administracions catalanes en 
què consisteix la festa islàmica del sacrifici i, alhora, as-
senyala el marc legal en què s’han de dur a terme els 
sacrificis rituals d’animals en aquesta jornada.

El Govern de la Generalitat actua des de la laïcitat, 
és a dir, des de la separació entre el poder polític i les 
creences religioses. Aquesta és la millor manera de ga-
rantir l’exercici dels drets de llibertat religiosa de tota la 
ciutadania del nostre país. Alhora, cal tenir presents els 
límits dels drets de llibertat religiosa, marcats per les 
lleis democràtiques comunes de què ens hem dotat.

Oferim aquesta guia informativa pel tal d’avançar cap 
a un major coneixement de les diverses activitats re-
ligioses que es duen a terme en el nostre país, i també 
dels procediments per realitzar-les dins les mesures le-
gals establertes. Només des d’aquest coneixement po-
drem evitar l’emergència de prejudicis i de malentesos 
que podrien enterbolir la convivència que caracteritza la 
nostra societat catalana.
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Vicepresident

Elaborat per:

•  Direcció General d’Afers Religiosos 
 (Departament de la Vicepresidència) 
 
•  Agència de Protecció de la Salut 
 (Departament de Salut) 
 
•  Agència Catalana de Seguretat Alimentària 
 (Departament de Salut) 

•  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
 

Amb el suport de:

•  Consell Islàmic Cultural de Catalunya 
 
•  Federació Catalana d’Indústries de la Carn - FECIC 
 
•  CECARNE. ANAFRIC - GREMSA ANICOC OVICEBO

- Associació Nacional de Magatzems Frigorífics 
 de Carns i Sales d’Especejament

© Generalitat de Catalunya. 
Primera edició: Barcelona, novembre de 2007
Tiratge: 5.000 exemplars
Dipòsit legal: B-54135-2007
Assessorament lingüístic: Secció de 
Planificació Lingüística del Departament de
Salut
Disseny Gràfic: SMGRUP
Impressió: GAM DIGITAL



En els darrers anys, el Departament de Salut ha avançat 
en l’atenció a la diversitat, per donar resposta a les de-
mandes dels ciutadans i de les ciutadanes que vénen 
d’altres realitats socials i que han escollit Catalunya com 
a país per viure i treballar.
 
Des de les organitzacions sanitàries rebem una de-
manda contínua de serveis, vinculats a les necessitats 
de persones i col.lectius nouvinguts, que hem d’atendre  
amb eficàcia.

Atendre aquestes noves necessitats té a veure amb els 
recursos, però també amb la coexistència de la diversitat 
cultural i dels costums de salut del conjunt de la ciutada-
nia. És precisament en l’àmbit de la salut pública on cal 
tenir cura dels costums i els estils de vida i de les pràc-
tiques de consum saludable d’aquesta nova realitat. 

La festa islàmica del sacrifici és una festa de caràcter 
religiós que cal celebrar a Catalunya seguint la legislació 
sanitària. Per aquest motiu, el Departament de Salut 
vol que la celebració d’aquesta festa es produeixi en el 
mateix entorn saludable que qualsevol altra destinada a 
l’alimentació de les persones.

Aquesta guia és, doncs, un instrument per ajudar les 
comunitats practicants a dotar la festa de la major 
seguretat sanitària possible, i les administracions a 
facilitar que es celebri tot respectant la convivència 
ciutadana.

Marina Geli Fàbrega
Consellera de Salut
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Aspectes religiosos de la festivitat1

�

Una festivitat 
amb diferents noms

La Festa del Sacrifici és el nom d’una 
de les dues festes principals del calen-
dari islàmic. En àrab es coneix pel nom 
d’Aid al Adha  (Festa del Sacrifici), però 
també rep altres noms en diferents 
zones del món:

A casa nostra, aquesta celebració es 
coneix popularment com la “festa del 
xai” perquè habitualment en aquesta 
diada es sacrifica aquest animal. Tan-
mateix, és una denominació que molts 
musulmans no consideren correcta 
perquè:

l	no és preceptiu matar un xai; 
l’objecte del sacrifici pot ser una al-
tra espècie animal i, 

l	allò que s’homenatja en aquesta 
festa no és l’animal, sinó el sacrifici 
que va dur a terme al seu dia el pro-
feta Abraham. 

És des d’aquest punt de vista que la 
denominació “festa del xai” pot portar 
a confusió. 

Al Magrib à Aid al Kabir

A l’Àfrica subsahariana à Tabaski

Al Pakistan à Eid Zoha

Com es determina la data 
de la Festa del Sacrifici?

La Festa del Sacrifici s’escau en el 
desè dia del mes islàmic de Dhu l-Hijja. 
Tanmateix cal tenir en compte que el 
calendari islàmic és lunar, de manera 
que els mesos acostumen a tenir una 
durada de 2� o 30 dies i un any complet, 
354 o 355 dies. Tot plegat fa que la data 
de la Festa del Sacrifici s’avanci aproxi-
madament 11 dies cada any en el calen-
dari gregorià, que és el vigent al nostre 
país. A tall d’exemple, podem observar 
les dates en què s’ha escaigut aquesta 
festivitat en els darrers anys:

1. 2.1. 1.

Any Data

2000 16 de març

2001 6 de març

2002 23 de febrer

2003 12 de febrer

2004 2 de febrer

2005 21 de gener

2006 10 de gener/30 de desembre

2007* 20 de desembre

2008* � de desembre

2009* 28 de novembre

2010* 17 de novembre

* Data aproximada sense confirmar.1
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Què commemora la Festa 
del Sacrifici?

La Festa del Sacrifici commemora 
l’episodi de l’Alcorà en què Déu ordenà 
en un somni a Ibrahim1 que sacrifiqués 
el seu fill Ismaïl per tal de demostrar-
li la seva fidelitat. Quan Ibrahim estava 
a punt d’executar aquesta ordre, Déu 
l’aturà i va fer que substituís Ismaïl 
per un xai com a objecte d’ofrena.2

Aquest sacrifici va tenir lloc suposada-
ment a la vall de Mina, prop de la ciutat 
de la Meca, a l’Aràbia Saudita. Poste-
riorment, l’any 624, Muhammad, en el 
transcurs d’un pelegrinatge a aquesta 
ciutat, va reproduir aquest sacrifici i 
des d’aleshores s’ha establert com un 
ritual per al conjunt de la comunitat 
musulmana.

Cal assenyalar que la Festa del Sacri-
fici coincideix cada any amb el Hadj, el 
pelegrinatge que any rere any milions 
de musulmans emprenen cap a la ciu-

1. 3.

Com celebren els 
musulmans de Catalunya 
la Festa del Sacrifici?

La Festa del Sacrifici és una de les jor-
nades més especials de l’any per als mu-
sulmans. És el primer d’un període de 
quatre dies anomenat ayyam al tashriq, 
al final del qual els pelegrins que han 
fet el pelegrinatge a la Meca abandonen 
aquesta ciutat.

La jornada s’estructura fonamentalment 
en tres parts: 

l	L’oració:  el dia s’inicia de bon matí, 
poc després de la sortida del sol,  amb 
una pregària ritual que acostuma a es-
devenir una de les més multitudinàries 
de tot l’any. 

 En el transcurs d’aquesta pregària, 
l’imam que la dirigeix pronuncia un 
discurs anomenat jutba. Habitualment, 
en la jutba, entre d’altres qüestions, 
hom acostuma a recordar el significat 
del sacrifici ritual i del pelegrinatge 
que es celebra aquell dia. 

1. 4.

1 Ibrahim és el nom amb què l’Alcorà designa el profeta 
Abraham.
2 La Bíblia també recull aquest episodi. En aquest cas, però, 
és Isaac el fill que Abraham es disposava a sacrificar i que 
finalment fou bescanviat per un xai.

l	El sacrifici: únicament quan hagi fi-
nalitzat l’oració, hom pot procedir 
a dur a terme el sacrifici ritual. La 
tradició diu que la persona encarregada 
de dur a terme aquest sacrifici hauria 
de ser el cap de família, però també és 
possible encarregar aquesta tasca a un 
altre musulmà. Avui dia, és freqüent 
que molts musulmans encarreguin el 
sacrifici al seu carnisser de confiança. 

l	La celebració familiar: un cop sacrificat 
l’animal, s’acostuma a organitzar un 
gran àpat familiar. De l’animal sacrifi-
cat, la tradició diu que la família només 
se n’ha de quedar una tercera part. La 
resta ha de ser repartida entre les per-
sones necessitades i entre veïns, amics 
i coneguts.

 La Festa del Sacrifici és també una 
ocasió per retrobar-se amb familiars, 
amics, fer regals als infants, oblidar 
malentesos i ajudar les persones neces-
sitades.

Quin animal 
pot ser sacrificat?

L’Alcorà explica que Ibrahim va sacrificar 
un xai en lloc del seu fill Ismaïl. És per 
aquesta raó que allò més habitual és que 
sigui aquest l’animal immolat. Tanmateix, 
també pot ser acceptat el sacrifici de qual-
sevol altre animal que sigui considerat lícit 
en l’islam: un vedell, una cabra, un camell, 
etc. Aquest animal, això sí, ha d’estar lliure 
de qualsevol defecte notable.

1. 5.

Quins rituals s’han 
de seguir per dur 
a terme el sacrifici?

El ritual islàmic del sacrifici està compost 
de diferents parts:

l La col.locació de l’animal: cal orien-
tar l’animal que serà sacrificat en di-
recció a la Meca i col.locar-lo sobre el 
seu costat esquerre.

l El ritual previ al sacrifici de l’animal: 
el sacrificador ha d’expressar la seva 
intenció de matar l’animal per un fi jus-
tificat, no tan sols pel desig d’aniquilar 
l’animal. Posteriorment, abans de 
degollar-lo ha de pronunciar la frase 
Bismil.lah wa Al.lahu Akbar (en el nom 
d’Al.là, Ell és el més gran).

l El sacrifici: el sacrificador ha de fer 
un tall a la part davantera del coll, 
procurant que quedin seccionades les 
venes jugulars, la tràquea i l’esòfag. 
L’animal s’ha de deixar dessagnar de 
manera completa.  

1. 6.No sempre és fàcil determinar en quina 
data concreta s’escaurà l’Aid al Adha. El 
mes islàmic s’inicia amb la visió directa 
de la primera lluna creixent i això pot 
provocar algunes discrepàncies. És per 
aquesta raó que allò més adequat per 
conèixer en quina data es celebrarà la 
Festa del Sacrifici a Catalunya és diri-
gir-se a alguns dels centres islàmics de 
referència a casa nostra. 

tat de la Meca, i que constitueix un dels 
cinc pilars o preceptes fonamentals 
de l’islam. 
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2 Condicions legals que cal complir 
per dur a terme el sacrifici2

13

Les pràctiques tradicionals de sacrifici, 
rituals o no, amb l’objectiu d’obtenir carn 
tant per al comerç com per al consum 
propi, han de respectar diferents aspectes 
normatius que van més enllà de les con-
sideracions de salut pública. Cal tenir 
en compte que el sacrifici d’animals 
té requisits de sanitat animal (estat 
de salut correcte de l’animal viu), de 
benestar animal (allotjament i sacrifici 
correctes) i de subproductes (eliminació 
dels teixits resultants del sacrifici).

On i en quines condicions es 
pot dur a terme el sacrifici?

Només als escorxadors (establi-
ments alimentaris registrats i au-
toritzats) l’autoritat competent pot 
verificar que els operadors com-
pleixin amb els requisits normatius i 
proveeixin de carn segura i apta per 
al consum humà.

Tots els establiments, instal.lacions i 
equips on es sacrifiquin animals per 
al consum humà han de complir els 
requisits següents:

l	Han d’estar situats, dissenyats, 
construïts i mantinguts de manera 
que es redueixi el risc de contami-
nació de la carn.

l	Han de permetre que el personal 
treballi de forma higiènica i que 

2. 1.

puguin netejar i desinfectar de 
manera fàcil i eficaç els estris que 
entrin en contacte amb la carn.

l	Han de permetre mantenir els ani-
mals per al sacrifici nets i amb les 
condicions que garanteixin el be-
nestar animal.

l	Han de permetre una correcta 
inspecció ante mortem dels ani-
mals i post mortem de les carns 
als veterinaris oficials.

l	Han de permetre una evacuació cor-
recta dels subproductes generats i 
evitar el creuament amb les carns.

l	Han de garantir que l’aigua que 
s’utilitzi sigui potable.

Únicament per a un consum domèstic 
privat, l’autoritat competent pot, ex-
cepcionalment, autoritzar el sacrifici 
de remugants fora d’un escorxador i 
establir-ne els requisits necessaris. 
El sacrifici domèstic privat exclou 
qualsevol acte de comercialització. És 
sacrifici domèstic per a ús privat aquell 
que fa el mateix ramader al bestiar que 
engreixa i únicament per al seu auto-
consum. 

A Catalunya són autoritats sanitàries 
d’acord amb la Llei 7/2003, de 25 
d’abril, de protecció de la salut, el De-
partament de Salut, els ajuntaments, 
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els consells comarcals, l’Agència de 
Protecció de la Salut, l’Agència de Salut 
Pública i Medi Ambient de Barcelona i 
el Consell General d’Aran.

A fi de facilitar la celebració del dia de la 
Festa del Sacrifici, a l’apartat 6è d’aquest 
document hi ha la llista d’escorxadors que 
sacrifiquen oví a Catalunya i un mapa amb 
la localització.

El control oficial 
als escorxadors 

Per verificar el compliment de tots 
els aspectes abans esmentats, els es-
corxadors aporten una garantia afegida 
que els dota d’una característica pròpia 
molt particular: el control oficial.

Els escorxadors són els únics establi-
ments alimentaris amb control oficial 
permanent mentre dura l’activitat de 
sacrifici. Aquest control, a Catalunya, 
és dut a terme pel Departament de 
Salut mitjançant els seus veterinaris 
oficials. 

El control oficial dels escorxadors està 
reservat, d’acord amb la normativa euro-
pea de referència (Reglament 854/2004, 
de 29 d’abril, pel qual s’estableixen 
normes específiques per a l’organització 
de controls oficials dels productes 
d’origen animal destinats al consum 
humà) a veterinaris oficials pels seus 
coneixements tècnics especialitzats.

2. 2.

Què implica aquesta presència permanent 
de control oficial?

l	La vigilància que l’escorxador com-
pleix amb els requisits de sanitat 
animal.

l	La valoració de l’animal viu per 
dictaminar l’aptitud per al sacrifici 
amb vista al consum humà.

l	L’examen sistemàtic de les carns dels 
animals sacrificats per dictaminar-ne 
l’aptitud per al consum humà.

l	La vigilància que l’escorxador com-
pleix amb la normativa d’higiene.

l	La vigilància del compliment dels as-
pectes de benestar animal.

l	La vigilància del compliment de la nor-
mativa en matèria de subproductes 
animals no destinats al consum humà 
i en matèria d’encefalopaties espongi-
formes transmissibles.

La vigilància sobre l’animal viu i la 
gestió correcta dels subproductes 
que es generen consegüents al sacrifici 
són, per la seva incidència en la seguretat 
alimentària, aspectes determinants 
que justifiquen, juntament amb la 
garantia de salubritat de les carns, 
que el sacrifici d’animals destinats al 
consum humà es faci únicament en 
establiments autoritzats amb aquesta 
finalitat. 

L’explotació de procedència dels ani-
mals resta obligada a subministrar 
determinada informació als escorxa-
dors per garantir-ne l’origen i l’estat 
sanitari. 

Per aquest motiu, hi ha una docu-
mentació preceptiva obligada que 
empara el trasllat dels animals a 
l’escorxador. Aquesta documentació 
permet tenir la certesa que l’animal ha 
estat controlat a l’explotació d’origen i 
reuneix els requisits de salut exigibles.

Reconeixement legal del 
ritual islàmic del sacrifici

El sacrifici d’animals d’acord amb un 
ritus religiós és una opció recollida a la 
legislació vigent, tant a la que regula la 
protecció dels animals durant el sacri-
fici com a la que regula la higiene dels 
aliments d’origen animal.

El Reial decret 54/1995, de 20 de gener, 
sobre protecció dels animals en el mo-
ment del sacrifici o matança, estableix 
que l’autoritat religiosa reconeguda 
per la legislació vigent, per compte de 
la qual s’efectuïn sacrificis, serà com-
petent per a l’execució i el control de 
les disposicions particulars aplicables 
al sacrifici d’acord amb determinats 
ritus religiosos; aquesta autoritat ac-
tuarà sota la responsabilitat del veteri-
nari oficial.

2. 3.
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3
Riscos sobre el consum de carn 
no procedent de l’escorxador3

17

3
És important tenir present que la carn 
pot ser vehicle de malalties si no es 
produeix en condicions sanitàries.

Les principals malalties d’importància 
per a la salut pública transmeses per 
les carns han anat variant al llarg del 
temps, alhora que han anat canviant 
els sistemes de producció d’animals 
destinats al consum humà, com tam-
bé els sistemes d’obtenció de carn 
fresca i els seus productes derivats. 
Malalties molt conegudes des de fa 
anys com la tuberculosi, la cisticer-
cosi i la hidatidosi han disminuït nota-
blement la incidència, però per contra 
han augmentat malalties considerades 
emergents com la toxiinfecció per Es-
cherichia coli O157.

Altres perills microbiològics destaca-
bles són Salmonella spp., Campylo-
bacter spp. i Yersinia enterocolitica. 
A més d’aquests microorganismes 
hi ha també altres possibles perills 
en la carn com, per exemple, els 
químics (els residus de medicaments 
veterinaris), alhora que en sorgeixen 
de nous com va ocórrer a la dècada 
dels anys vuitanta amb l’agent de 
l’encefalopatia espongiforme bovina 
(EEB), també anomenada popular-
ment la malaltia de les “vaques bo-
ges”, malaltia que forma part del 
grup de les encefalopaties espongi-
formes transmissibles (EET).

Com a mesura de prevenció enfront 
de les EET, mereix una menció espe-
cial la retirada de certs productes de 
la cadena alimentària, els anomenats 
materials específics de risc (MER), 
teixits que obligatòriament han de ser  
destinats a una destrucció concreta.

Són MER la melsa i l’ili dels ovins de 
totes les edats i també el crani, cer-
vell, ulls, amígdales i medul.la espi-
nal en els ovins de més de 12 mesos.

La carn ha de ser segura i apta per al 
consum humà, i totes les parts interes-
sades -serveis d’inspecció de les au-
toritats competents, industrials i con-
sumidors- han de col.laborar en aquest 
objectiu.
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4

5

Llista de contactes4

Legislació de referència5
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l	Reglament (CE) 853/2004, de 29 d’abril, pel 
qual s’estableixen normes específiques 
d’higiene dels aliments d’origen animal.

l	Reglament (CE) 854/2004, de 29 d’abril, pel 
qual s’estableixen normes específiques per 
a l’organització de controls oficials dels pro-
ductes d’origen animal destinats al consum 
humà.

l	Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel 
qual es regulen determinades condicions 

d’aplicació de les disposicions comu-
nitàries en matèria d’higiene, de la pro-
ducció i comercialització dels productes 
alimentosos.

l	Reial decret 54/1995, de 20 de gener, sobre 
protecció dels animals en el moment del 
sacrifici o matança.

l	Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la 
salut.

Departament de Salut
Agència de Protecció de la Salut
C. Roc Boronat, 81-95, 4a , 08005 Barcelona
Telèfon: 93 551 39 00
proteccio.salut@gencat.net 

Departament de la Vicepresidència 
Direcció General d’Afers Religiosos
C. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona
Telèfon: 93 567 68 61
dgar.vicepresidencia@gencat.net 

Agència Catalana de Seguretat Alimentària
C. Roc Boronat, 81-95, 4a, 08005 Barcelona
Telèfon: 93 551 39 00
acsa@gencat.net

Agència de Protecció de la Salut 
Serveis Regionals a Barcelona
C. Roc Boronat, 81-95, 2a i 3a, 08005 Barcelona
Telèfon: 93 551 37 49

Agència de Protecció de la Salut 
Serveis Regionals a la Catalunya Central
C. Roc Boronat, 81-95, 2a i 3a, 08005 Barcelona
Telèfon: 93 551 37 49

Agència de Protecció de la Salut
Serveis Regionals a Girona
C. Sol, 15, 17004 Girona
Telèfon: 972 20 00 54

Agència de Protecció de la Salut
Serveis Regionals a Lleida
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida
Telèfon: 973 70 16 34

Agència de Protecció de la Salut
Serveis Regionals a l’Alt Pirineu i Aran
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida
Telèfon: 973 70 16 34

Agència de Protecció de la Salut
Serveis Regionals al Camp de Tarragona
Av. de Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona
Telèfon: 977 22 41 51

Agència de Protecció de la Salut
Serveis Regionals a les Terres de l’Ebre
C. La Salle, 8, 43500 Tortosa
Telèfon: 977 44 81 70
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Escorxadors que sacrifiquen xais 
a Catalunya6
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GIRONA

Núm. Raó social Municipi Comarca

19 Frigoríficos Cárnicos Las Forcas Vilafant Alt Empordà

20 Carns Figueres, SL Figueres Alt Empordà

21 Ajuntament de Peralada Peralada Alt Empordà

22 Escorxador Vila de l’Armentera L’Armentera Alt Empordà

23 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro Sta. Cristina d’Aro Baix Empordà

24 Escorxador del Baix Empordà La Bisbal d’Empordà Baix Empordà

25 Fribel Verges Baix Empordà

26 Ajuntament de Calonge Calonge Baix Empordà

27 Ajuntament de Palafrugell Palafrugell Baix Empordà

28 Fàbrega Nogué, Daniel Santa Pau Garrotxa

29 Embotits Vilanova Tortellà Garrotxa

30 Martí Roura, Joan Les Presses Garrotxa

31 Escorxador de Girona Girona Gironès

32 Frigorífics del Ter Salt Gironès

33 Escorxador Roca, SL Banyoles Pla de l’Estany

34 Escorxador del Ripollès, SA Ripoll Ripollès

35 Agrocàrnica Vall de Camprodon, SCCL Camprodon Ripollès

36 Batlle Pascal, Josep Sant Pau de Segúries Ripollès

37 Frigorífic Reixach, SL Hostalric Selva

38 Escorxador de Breda, SL Breda Selva

39 Frigoríficos Unidos, SA 
Riudellots 
de la Selva

Selva

40 Valls Muntada, Jordi Sant Martí Sapresa Selva

BARCELONA

Núm. Raó social Municipi Comarca

2 Carns Can Cartró, SL Subirats Alt Penedès

3 Escorxador Carbonell, SL Tordera Maresme

4 Viñals Soler, SL Argentona Maresme

5 Escorxador Frigorífic Sant Cugat del Vallès, SL Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental

6 Carns Riu, SL Caldes de Montbui Vallès Oriental

7 Escorxador Sabadell, SA Sabadell Vallès Occidental

8 Escorxador Gremial de Catalunya, SA Castellbisbal Vallès Occidental

9 Escorxador Serveis del Baix Montseny, SL Santa Maria de 
Palautordera Vallès Oriental

BARCELONA CIUTAT

Núm. Raó social Municipi Comarca

1 Mercados Abastecimientos  Barcelona, SA 
(MERCABARNA) Barcelona Barcelonès

CATALUNYA CENTRAL

Núm. Raó social Municipi Comarca

10 Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles Sant Martí 
Sesgueioles Anoia

11 Ajuntament de Santa Margarida de Montbui Santa Margarida de 
Montbui Anoia

12 Matadero Frigorífico del Cardoner, SA Sant Joan de 
Vilatorrada Bages

13 Escorxador Comarcal del Moianès, SA Moià Bages

14 Ajuntament de Berga Berga Berguedà

15 Escorxador Manlleuenc d’Artesans, SL Manlleu Osona

16 Carnissers d’Osona, SA Vic Osona

17 Ajuntament de Seva Seva Osona

18 Escorxador Intercomarcal 
del Berguedà-Solsonès, SL Navès Solsonès
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TERRES DE L’EBRE

Núm. Raó social Municipi Comarca

71 Ganados y Carnes Martí, SL Amposta Montsià

72 Escorxador municipal de la Galera La Galera Montsià

73
Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, SL 
(Emetsl)

Tortosa Baix Ebre

74 Escorxador municipal de Móra d’Ebre Móra d’Ebre Ribera d’Ebre

75 Escorxador municipal de Flix Flix Ribera d’Ebre

76 Escorxador municipal de la Palma d’Ebre La Palma d’Ebre Ribera d’Ebre

77 Escorxador municipal de Miravet Miravet Ribera d’Ebre

78 Escorxador municipal de la Torre de l’Espanyol La Torre de l’Espanyol Ribera d’Ebre

79 Escorxador municipal de la Fatarella La Fatarella Terra Alta

80 Escorxador municipal de Batea Batea Terra Alta

81 Escorxador municipal d’Horta de Sant Joan Horta de Sant Joan Terra Alta

82 Escorxador municipal del Pinell de Brai El Pinell de Brai Terra Alta

83 Escorxador municipal de Gandesa Gandesa Terra Alta

CAMP DE TARRAGONA

Núm. Raó social Municipi Comarca

63 Ajuntament d’Alcover Alcover Alt Camp

64 Ajuntament de Bràfim Bràfim Alt Camp

65 Escorxador del Baix Camp, SA Reus Baix Camp

66 Ajuntament de Sarral Sarral Conca de Barberà

67 Ajuntament de Santa Coloma de Queralt Sta. Coloma de Queralt Conca de Barberà

68 Ajuntament de Falset Falset Priorat

69 Ajuntament de Cornudella Cornudella de Montsant Priorat

70 Ajuntament de la Riera de Gaià La Riera de Gaià Tarragonès

LLEIDA

Núm. Raó social Municipi Comarca

41 Indelesa, SL Alcoletge Segrià

42 La Noguera Escorxadors,SL Balaguer Noguera

43 Torrent Montalà, SL Les Borges Blanques Garrigues

44 Corporación Alimentaria de Guissona, SA Guissona Segarra

45 Antoni Tàcies, SL Tàrrega Urgell

46 Ajuntament d’Almatret Almatret Segrià

47 Ajuntament de Torà Torà Segarra

48 Ajuntament d’Alpicat Alpicat Segrià

49 Ajuntament de Torrefarrera Torrefarrera Segrià

50 Ajuntament de Torrebesses Torrebesses Segrià

51 Ajuntament d’Alfarràs Alfarràs Segrià

52 Ajuntament de Maials Maials Segrià

53 Ajuntament de la Granadella La Granadella Garrigues

ALT PIRINEU I ARAN

Núm. Raó social Municipi Comarca

54 Ajuntament de Bellver de Cerdanya Bellver de Cerdanya Cerdanya

55 Escorxador de Cerdanya, SA Puigcerdà Cerdanya

56 Ajuntament de la Pobla de Segur La Pobla de Segur Pallars Jusà

57 Matadero Gral. Frigorífico de la Seu d’Urgell, SA La Seu d’Urgell Alt Urgell

58 Conselh Generau d’Aran Les Vall d’Aran

59 Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça Pont de Suert Alta Ribagorça

60 Ajuntament de Vilaller Vilaller Alta Ribagorça

61 Ajuntament de Salàs de Pallars Salàs de Pallars Pallars Jusà

62 Ajuntament d’Isona i Conca Dellà Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
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