
XXXVIIIè. CONCURS CATALÀ DE CANALS PORCINES 2022 

1. El concurs Català de Canals Porcines l’organitza l’Ajuntament de Vic a través de l’Organisme Autònom de Fires i 
Mercats de Vic.  
 

2. Podran participar al Concurs Català de Canals Porcines tots els ramaders de Catalunya, que hauran d’acreditar 
aquesta condició presentant la guia sanitària (amb nom Mercat del Ram) corresponent de cada animal. No hi podran 
participar les granges de selecció ni les de multiplicació. 

 
 

3. Cada explotació només podrà portar un lot d’animals a concurs. Igualment, un mateix titular d’explotació no podrà 
presentar més d’un lot.   
 

4. Els animals concursants hauran de complir els requisits següents: 
a) El porc concursant haurà de ser femella, i pesar entre 90 i 120 kg. Fora d’aquest límit no s’acceptaran 

animals a concurs tot i que es sacrificaran igualment per qüestions logístiques. 
b) Tenir la guia sanitària corresponent, procedent d’explotacions indemnes d’Aujeszky. Com també, 

compliment de la traçabilitat legal que exigeix la normativa vigent. 
c) El porc concursant no pot consumir cap tipus d’additiu que no estigui permès en el reglament vigent, 

Reglament CEE nº 2377/90 com també està totalment prohibit qualsevol tipus de pinso que contingui 
subproductes no permesos. 

d) El titular de l’explotació certificarà que l’animal ha estat engreixat a la granja concursant 
 

5. Cada porc concursant haurà de dur una fitxa amb la granja de procedència (nom i adreça) i la raça del porc o 
creuament. 
 

6. Els animals concursants es cediran a l’organització  el DIMECRES 30 DE MARÇ, de 10h a 12.30h. L’espai on 
s’hauran de deixar els animals és a la part de darrera del recinte Firal el Sucre.  
Fora d’aquest horari i per raons logístiques, no es podran acceptar animals.  
            ULL! AQUESTA EDICIÓ S’ENTREGARÀ EL PORC UNA SETMANA I UN DIA ABANS DEL QUE ES FEIA 
HABITUALMENT.  
 

7. El transport des de la granja fins al punt de recepció establert per l’organització serà a càrrec del concursant. 
 

8. L’organització identificarà i pesarà els porcs en l’acte de recepció i els numerarà de tal manera que la classificació 
esdevingui anònima. 
 

9. Els porcs es sacrificaran a l’escorxador RAMADERIA ROCA d’Olot, i les canals es classificaran objectivament amb 
mètodes oficials de la UE  segons el reglament UE3220/84 per tècnics de l’IRTA que també donaran una valoració de 
la conformació. Es realitzarà un especejament comercial; sobre el valor econòmic de les peces en relació al pes de la 
canal s’establirà una classificació que suposarà el 50% de la puntuació total. També es valorarà i es tindran en compte 
els danys a la pell. 
 
D’altra banda, es farà una classificació de la qualitat de la carn per un expert de l’IRTA, tenint en compte els valors 
òptims dels següents paràmetres:  

- Ph muscular últim mesurat en el llom 
- Conductivitat elèctrica (CE) en el llom 
- Escala Japonesa de color (EJC) 
- Patró de vetejat (NPPC) 

La puntuació màxima d’aquesta categoria serà de 100 punts, 40 corresponents al valor de pH i la resta 20 punts per 
cada una de les mesures. 
Aquest resultat suposarà el 50% de la puntuació 
 

10. El Jurat estarà format per un tècnic de l’IRTA, un representant de la comissió organitzadora i un expert nomenat pel 
DARP. L’organització podrà nomenar a criteri seu dos suplents representatius del sector, en cas que això fos 
necessari. 
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11. El Jurat establirà una classificació de cada canal i, d’acord amb les puntuacions atorgades, donarà tres premis 
individuals i un premi per la participació a tots els inscrits: 

Màxima puntuació:  
2.000€ en productes i subministraments  agropecuaris del porcí. 
Qualitat de carn:  
1.500€ en productes i subministraments  agropecuaris del porcí. 
Qualitat de canal: 
1.500€ en productes i subministraments  agropecuaris del porcí. 
 

Els premis no són acumulables. 
De la seva deliberació se n’aixecarà acta on constaran les puntuacions de les 10 primeres canals classificades. 
El veredicte del Jurat serà únic i inapel·lable.  
Els premis s’hauran de cobrar abans d’acabar l’any natural del mateix Concurs. 

 
12. L’organització del concurs abonarà a cada participant el preu de la canal d’acord amb la liquidació que practiqui 

l’escorxador encarregat del sacrifici, dins un termini de 30 dies després del concurs. 
 
13. Les inscripcions s’obriran el dia 20 de febrer i estaran obertes fins el 25 de març de 2022. Només s’acceptaran fins a 

50 concursants. S’observarà un rigorós ordre d’arribada. La inscripció es farà a través de www.vicfires.cat. 
 

14. Els concursants accepten el contingut d’aquestes bases pel sol fet d’inscriure’s al concurs. Qualsevol eventualitat no 
prevista en aquestes bases, es resoldrà a criteri de l’organització. 

 
15. L’organització es reserva el dret a modificar i resoldre qualsevol de les qüestions no previstes en les bases d’aquest 

concurs en cas que fos necessari per al seu millor funcionament. 
 
 
 
Vic, febrer de 2022 

http://www.vicfires.cat/

