
 

 

 

 

L’ARTICLE 
 
Certificació de Benestar Animal; protecció enlloc d’amenaça 

 
 
La creixent sensibilitat social sobre qüestions ètiques i de benestar, també en animals, 

ha desencadenat ràpidament en un seguit d’exigències que ja estan repercutint en el 

sector ramader clàssic. Per exemple, les grans cadenes alimentàries de distribució reben 

la pressió dels seus consumidors per adquirir productes elaborats de manera 

responsable, que també compleixin certes normes de benestar animal. Aquest fet, 

juntament amb la normativa europea ja vigent en aquest aspecte, està forçant el sector 

ramader a adaptar-se a les noves demandes.  

  

Per això, moltes empreses i explotacions ramaderes opten per tramitar la certificació de 

“benestar animal”, que garanteix unes pautes ètiques de maneig dels animals i dona 

seguretat al consumidor final. Compte! “No es tracta d’una certificació obligatòria, però 

sí que cada vegada està més demandada i, a la llarga, es pot convertir en una barrera 

comercial”, explica Josep Pedrós, tècnic ramader de l’Agropecuària d’Artesa de Segre 

SCCL. 

 

“El “benestar animal” comporta un canvi de mentalitat que es tradueix en una major 

atenció als animals, i no tant en una gran inversió econòmica”. Puntualitza Pedrós. De 

fet, aquesta és una de les preocupacions més comunes dels ramaders que es plantegen 

tramitar aquesta certificació. En els darrers mesos, les seves despeses s’han incrementat 

de manera substancial a causa, especialment, de l’augment del cost de les matèries 

primeres (que encareix el pinso) i de la davallada del preu de venta del porc. “Cal tenir 

una mirada llarga per entendre que la situació adversa actual és cíclica i que, per tant, 

tornarà a fer un tomb. Les previsions apunten a un canvi de tendència a mitjà termini, 

any i mig aproximadament”.  

 



Sobre la taula, en aquests moments, existeixen dues exigències rellevants per a la 

ramaderia industrial, a les que s’haurà de donar resposta el més aviat possible; la del 

benestar animal i la del compromís mediambiental. Ambdues han vingut per quedar-se. 

Per això, en el cas del benestar animal, Pedrós indica que “s’ha de veure com una 

protecció i no com una amenaça”, ja que “gràcies a la nova normativa que s’està 

generant entorn d’aquesta qüestió, operarem millor, qui creixi ho farà de manera 

correcta i s’eliminarà la competència que treballi en pitjors condicions”.  

 

Al final, “si els animals gaudeixen de millors condicions de maneig, també són més 

productius”. Per tant, “podem considerar el benestar animal com un benefici per al 

conjunt de l’explotació ramadera”.    

 

A l’Agropecuària d’Artesa de Segre comptem ja, des de fa un any, amb la certificació 

Interporc per al conjunt de granges de porcí ecològic i també amb el certificat Welfair 

de benestar animal a les 13 explotacions de vedells integrades a la nostra cooperativa (una 

certificació que hem renovat aquest tardor). A més a més, en aquests moments , estem 

treballant en la tramitació del certificat Welfair per la resta de granges de porcí. 

Mantenim el nostre compromís amb la salut i el benestar dels nostres animals, seguint 

els criteris oficials.   

 

 


