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We are
 Baucells

Som especialistes en la producció de 
pork des de 1958. Hem estat ramaders 
i productors de pinsos compostos du-
rant més de 50 anys. El coneixement 
de tot el cicle de cria, engreix i maneig 
dels animals ens permet comercialitzar 
carn amb garantia d’origen de la més 
alta qualitat alimentària. Tenim conei-
xement de tot el cicle de la producció 
de pork. Ens mou l’objectiu de produir 
carn de pork de qualitat, amb la màxi-
ma responsabilitat social i mediambien-
tal. Comptem amb un equip professio-
nal qualificat, disposem de tecnologia 
avançada i tenim instal·lacions altament 
tecnificades que ens permeten treballar 
amb precisió i seguretat. Treballem el 
pork amb rigor i responsabilitat.

Especialistes en pork des de 1958

+90.000 
tones 

de producció

Exportem

+70% 
de la facturació

+50 
països 

a 5 continents

Exportem

+50% 
del volum 

de producció

Capacitat
d’adaptació

Especialistes
en pork



We are
 Guarantee

Traçabilitat Seguretat Especejament personalitzat

Welfare

Benestar animal 

Som exigents en tots els processos de 
la producció de pork i parem especial 
atenció en tots aquells aspectes que 
tenen a veure amb el benestar animal. 
Fem seguiments i controls específics 
i exhaustius. Controlem la qualitat de 
vida del nostre pork.

Origen 

L’experiència d’haver estat ramaders i 
productors de pinsos ens permet con-
trolar tot el cicle de producció i selecci-
onar els exemplars més adients en cada 
cas. L’expertesa ens diu que l’origen del 
pork és essencial per garantir la quali-
tat del producte final. Seleccionem de 
forma acurada els proveïdors del nostre 
pork.

Nutrició

Treballem colze a colze amb els nostres 
proveïdors per aplicar els nostres conei-
xements en la cria i l’engreix per deter-
minar la raça, l’alimentació i el maneig 
òptim dels exemplars. Avançar conjun-
tament ens permet obtenir el tipus de 
carn que el nostre client vol oferir als 
seus consumidors. Treballem amb els 
nostres proveïdors per oferir qualitat en 
pork al consumidor final.



We are
 Specialists
 El fonament del nostre treball, el pork.

Llom 

Cap Pernil 

Panxeta
i costella

Quart
davanter

My pork

Capacitat d’adaptació

El nostre pork és versàtil. Tenim capaci-
tat d’adaptació. La classificació, segons 
les diferents característiques de les ca-
nals, permet oferir una estandardització 
del nostre pork ajustada a la demanda 
del mercat actual. I, a més, ens permet 
donar resposta a demandes concretes i 
específiques. Totes les peces del nostre 
pork reben la nostra màxima atenció.

Tall especialitzat

Som especialistes. El personal, quali-
ficat i especialitzat, permet obtenir les 
peces tallades i desossades de qualse-
vol part de l’animal amb un acabat d’alta 
qualitat i d’acord a les necessitats de la 
demanda del mercat actual. El nostre 
pork és resultat de l’especialització.

Presentació cuidada

Seguim la màxima de cuidar l’exigència 
fins a l’últim detall i ho volem mostrar. 
Disposem d’una zona d’empaquetat per 
preparar la presentació dels productes. 
Ho fem de forma atractiva i amb especi-
al cura en el seu tractament. Ens agrada 
el que som, com ho fem i ho volem en-
senyar. We like pork! 



We are 
 Technology
Tecnologia avançada 

La inversió tecnològica i la millora forma 
part de la filosofia de Baucells. Invertir 
en tecnologia comporta disposar de la 
versatilitat necessària per adaptar-se a 
les demandes dels diferents mercats. 
Baucells disposa de tecnologia avan-
çada que repercuteix en capacitat pro-
ductiva, seguretat alimentària i millors 
condicions de treball. Instal·lacions tec-
nificades, alt nivell d’eficiència i control 
durant tot el procés fan de Baucells una 
empresa competitiva pel que fa a la re-
lació qualitat/preu.

Sala de desfer

_Més de 90.000 tones/anuals
_Classificació de canals
_Control de pH
_Especejament tècnic
_Controls de seguretat (RX i detector
 de metalls)
_Condicionament de garantia

Magatzem frigorífic
i conservació

Per tal de mantenir les qualitats origi-
nals del pork fins al seu consum final, 
Baucells disposa d’un magatzem frigo-
rífic. Els túnels de congelació per sota 
els -30º i el magatzem frigorífic a -20º 
garanteixen la perfecta conservació i 
la llarga durada del producte en condi-
cions òptimes fins que el pork arriba al 
client.



We are
 Quality

We are 
 Into the world

Garantia

Treballem per garantir les màximes ga-
ranties en seguretat i innocuïtat de la 
carn que produïm. I amb aquest objec-
tiu apliquem un Sistema de Gestió de 
la Seguretat Alimentària que enllaça 
els esforços de tots els participants en 
la cadena. El procés productiu que se-
guim a Baucells va des de la compra de 
les matèries primeres fins a la venda de 
carn de pork de qualitat, tot complint la 
reglamentació d’aplicació del sector.

Traçabilitat

Potenciem la comunicació activa i la 
col·laboració entre els responsables 
de cada etapa del procés per identificar 
i controlar els possibles perills. Mante-
nim una col·laboració estreta amb els 
fabricants de pinsos, els productors i els 
serveis veterinaris.

Cinc continents i més de 
50 països

Clients de més de 50 països en els cinc 
continents confien en la qualitat del 
nostre pork i en la nostra versatilitat per 
adaptar-nos a les normatives i requeri-
ments d’entrega específics de cada 
zona. En aquests moments, Baucells 
exporta el 70% de la facturació i el 50% 
del volum de producció. 
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