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Es poden sacrificar animals fora d’un escorxador 
per consumir-ne la carn?
Només està permès el sacrifici domèstic privat 
d’aviram i conills. Aquest sacrifici l’ha de fer el 
mateix ramader, únicament del bestiar que en-
greixa i amb la finalitat exclusiva de  consumir-
lo ell mateix. Així doncs, no hi pot haver cap 
acte de comercialització. 

Introducció
El sacrifici dels animals a Catalunya i el comerç de la carn té 
diverses normes i es fa sota els controls de l’Administració, al 
marge de si aquest sacrifici està lligat o no a un ritual religiós. 
Aquestes normes s’apliquen de la mateixa manera a les gran-
ges, als escorxadors i a les carnisseries amb la finalitat que la 
carn que es consumeix sigui segura i no provoqui malalties a les 
persones.

Altres llocs on podeu consultar els escorxadors de Catalunya 
són: el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
telèfon 933 046 700; l’Agència Catalana de Seguretat Alimen-
tària, telèfon 935 513 900, i l’Agència de Protecció de la Salut, 
telèfon 935 513 900. Per a altres consultes relacionades amb 
els drets de llibertat religiosa podeu adreçar-vos a la Direc-
ció General d’Afers Religiosos, telèfon 935 676 861.

On s’ha de sacrificar el bestiar que serveix 
per alimentar les persones?
Només als escorxadors, que són establiments 
alimentaris registrats i autoritzats. D’aquesta 
manera, les inspeccions de l’Administració 
poden verificar que es compleixen els requi-
sits legals i que la carn és segura i apta per al 
consum humà, és a dir, que no pot ser perju-
dicial per a la salut.

Un particular pot comprar xais o ovelles a una 
granja i sacrificar-los ell mateix a casa seva? 
Pot ell mateix anar a una granja a sacrificar-los? 
No. Un particular només pot adquirir xais o ove-
lles a una explotació registrada pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per tras-
lladar-los a un escorxador autoritzat. El trasllat 
s’ha de fer amb la documentació sanitària de tras-
llat que ha d’indicar l’explotació de procedència, la 
identificació dels animals i l’escorxador de destí.

Com han d’arribar els xais o les ovelles que se 
sacrifiquen als escorxadors? 
Aquests animals han d’arribar als escorxadors amb 
la documentació sanitària de trasllat que hagi fet el 
ramader o bé el Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural. També han d’anar correctament 
identificats i han d’arribar en vehicles de transport de 
bestiar autoritzats pel Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural. Està prohibit transportar bes-
tiar en vehicles no autoritzats per a aquesta finalitat.

Existeixen excepcions durant el dia de la Festa del 
Sacrifici? 
El sacrifici dels animals ha de seguir les mateixes nor-
mes tant el dia de la Festa del Sacrifici com durant la 
resta de l’any. La llei reconeix la possibilitat de dur a 
terme el sacrifici d’un animal d’acord amb el ritual islà-
mic seguint aquestes normes

Quins són els escorxadors que sacrifiquen 
ovins a Catalunya i a on es pot trobar més 
informació? 
L’Agència de Protecció de la Salut té oficines on 
podeu preguntar el vostre cas concret. També 
trobareu més informació en el fulletó editat per 
la Generalitat de Catalunya el novembre de 2007 
titulat La festa islàmica del sacrifici. Descripció 
i normativa sanitària.
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Altres llocs on podeu consultar els escorxadors de Catalunya 
són: el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
telèfon 933 046 700; i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
telèfon 935 513 900. Per a altres consultes relacionades amb 
els drets de llibertat religiosa podeu adreçar-vos a la Direcció 
General d’Afers Religiosos, telèfon 935 676 861.
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