
 

 

Nou aliment. "Carn" de laboratori 
 

 

Si tenim en compte les últimes notícies i els projectes de recerca en el camp de la 

producció i comercialització de "carn" creada al laboratori, productes que cada vegada 

estan més a prop a Espanya i la Unió Europea. 

 

Sobre la legislació, estan sorgint dubtes que també s'han plantejat al Parlament Europeu. 

I és que cal tenir en compte la novetat d'aquests aliments i per tant la necessitat que 

compti amb l'adequat encaix legal a la Unió Europea. A més d'altres consideracions, els 

dubtes o inquietuds sobre la "carn" de laboratori o “carn conreada” es centren en com es 

regularà aquesta activitat o sector a la UE. 

 

Davant aquestes qüestions des de la Comissió es considera que l'aproximació més 

adequada és la derivada de la regulació sobre nous aliments (Reglament 2283/2015), 

atès que encaixa en la definició de nou aliment que s'estableix a l'article 3 del reglament 

per al supòsit dels aliments constituïts, aïllats o produïts a partir de cultius cel·lulars o 

teixits derivats d'animals, plantes, microorganismes, fongs o algues. Cosa que sembla 

deixar clar que no podem anomenar carns. 

 

Penso que estem d'acord en que la "carn" conreada haurà de passar pel procediment de 

nou aliment, tot i que també cal valorar que altres requisits legals en l'àmbit alimentari 

han de complir aquests aliments. 

 

La resposta a aquesta qüestió en aquests moments passa pel compliment de la legislació 

general alimentària. Algunes de les principals disposicions que hauran de complir-se un 

cop el producte hagi aconseguit l'aprovació com a nou aliment, són les relatives a la 

responsabilitat dels operadors i la traçabilitat. 

 

Valorant el panorama en conjunt la recomanació per als que es plantegin el 

desenvolupament d'aquest tipus d'aliments és abordar l'activitat amb dues línies 

clarament diferenciades, d'una banda, cal estudiar la preparació de la sol·licitud de nou 

aliment per a la "carn" cultivada. D'altra banda, caldria treballar en un projecte 

d'activitat agroalimentària amb els condicionants legislatius generals que cal respectar 

per part de qualsevol operador alimentari. 
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