
 

 

L'eliminació de les gàbies no té marxa enrere 
 

 

Tenint en compte la pressió que estan exercint alguns moviments animalistes i les 

cessions que els fan des d'entitats oficials serà bo que, sempre mantenint els aspectes 

tècnics necessaris, anem pensant en una adaptació de moltes de les explotacions 

ramaderes. És un fet que la Comissió Europea (CE) proposarà eliminar 

progressivament les gàbies per a animals malgrat l'escepticisme de el sector 

agrícola-ramader. 

 

La Comissió decidia a finals del mes de juny respondre positivament a la Iniciativa 

Ciutadana Europea (ICE) "End the Cage Age" (Acabem amb les gàbies), la sisena 

iniciativa que ha collit més d'un milió de suports de ciutadans de tota la Unió Europea 

(UE). 

 

Sembla que en la seva resposta, la Comissió presentarà una proposta legislativa d'aquí a 

2023 per prohibir l'ús de les gàbies a diversos animals de granja. La proposta formarà 

part de la revisió en curs de la legislació sobre benestar animal en el marc de l'Estratègia 

“De la Granja a la Taula”. 

 

Segons la Comissió Europea, aquesta iniciativa ciutadana reflecteix la demanda d'una 

transició cap a sistemes agrícoles més ètics i sostenibles, inclosa una revisió de les 

normes vigents de la UE en matèria de benestar animal. Respondre a aquesta demanda 

social és una gran prioritat per a la Comissió, d'acord amb els seus compromisos de 

l'Estratègia "De la Granja a la Taula" i el Pacte Verd Europeu. 

 

Encara que tots els animals de granja es beneficien de la legislació vigent sobre la 

protecció dels animals, només les gallines ponedores, els pollastres d'engreix, les truges 

i els vedells estan contemplats en les normes sobre introducció en gàbies. 

 

En la seva resposta a la ICE, la Comissió sembla que es vol comprometre a presentar, 

en el temps que hem esmentat, (2023), una proposta legislativa per eliminar 

progressivament i acabar prohibint definitivament l'ús de sistemes de gàbies per a tots 

els animals esmentats en la iniciativa. 

 

En particular, la proposta de la Comissió es referirà als animals ja contemplats en la 

legislació: gallines ponedores, truges i vedells, així com a altres animals esmentats en la 

ICE, com conills, polletes, reproductores de gallines ponedores, reproductores de 

pollastres de engreix, guatlles, ànecs i oques. 

 

En el cas d'aquests animals, la Comissió ja ha demanat a l'EFSA (Autoritat Europea de 

Seguretat Alimentària) que complementi les proves científiques existents per determinar 

les condicions necessàries per a la prohibició de les gàbies. 

 

En el marc de la seva Estratègia “De la Granja a la Taula”, la Comissió ja s'ha 

compromès a proposar una revisió de la legislació en matèria de benestar animal, 

concretament en matèria de transport i cria, que s'està sotmetent actualment a un control 

d'adequació, la finalització està prevista per a l'estiu de 2022. 



 

Paral·lelament a la legislació i per facilitar una transició equilibrada i econòmicament 

viable cap a una ramaderia sense gàbies, la Comissió diu que estudiarà mesures de 

suport específiques en àmbits polítics clau relacionats, com ara el comerç i la 

investigació i la innovació. 

 

En particular, la nova Política Agrícola Comuna (PAC) aportarà suport financer i 

incentius (per exemple, el nou instrument de règims ecològics) per ajudar els agricultors 

i ramaders a millorar les seves instal·lacions i fer-les més respectuoses amb els animals, 

d'acord amb les noves normes. 

 

A més, els Estats membres podran recórrer a Fons de Transició Justa i a el Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència (MRR) per donar suport als agricultors en l'adaptació a 

sistemes sense gàbies. 

 

Em sembla que és important que els productors i tècnics anem seguint de prop totes les 

iniciatives que vagin apareixent a el temps que fem una tasca didàctica entre els 

ramaders, ja que tot dóna a entendre que aquestes propostes no tenen marxa enrere. 
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