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Introducció
El terme bioseguretat es refereix al conjunt de mesures, tant d’infraestructures com de
pràctiques de maneig, posades en marxa per tal d’evitar o reduir el risc d’entrada de
malalties infecto-contagioses i parasitàries, i la seva posterior difusió dins d’una
explotació o cap a d’altres explotacions ramaderes. Igualment, les mesures de
bioseguretat han de permetre la protecció del personal que entra en contacte amb
animals infectats per agents zoonòtics.
La bioseguretat consta de dos components bàsics que són igualment importants:


Pla de bioseguretat: infraestructures, equips, mesures de maneig, protocols
escrits, registres, etc.



Aspecte humà: formació, conscienciació, entrenament del personal. Sovint
aquest darrer aspecte és el més complicat d’implementar i mantenir.

Cal tenir en compte que sense la conscienciació i implicació del personal en la seva
tasca diària, un bon pla de bioseguretat no serveix per res.
Els tres principis bàsics en que està basada la bioseguretat són:
1. Separació entre el que està net i brut: implica la creació de “barreres” i el

control del que passa a través d’aquestes. La “barrera” pot ser una separació
d’espai, en el temps o procedimental. El control inclou mesures com el canvi de
calçat i roba i la restricció a l’entrada de vehicles. Entre el que està net i brut cal
implementar mesures de neteja i desinfecció.
2. Neteja: gairebé la totalitat dels agents patògens desapareixen si eliminem la

brutícia visible d’una superfície. A més, és imprescindible per tal que la
desinfecció sigui efectiva. Aigua, sabó i un raspall poden ser suficients per
objectes petits, però per superfícies més grans (vehicles) pot ser necessària una
màquina d’aigua a alta pressió.
3. Desinfecció: elimina qualsevol agent patogen residual. Depèn de factors com

l’ús adequat de l’agent desinfectant (Annex III), del temps de contacte i de la
concentració, una bona neteja prèvia, etc. Cal considerar-lo el pas menys efectiu,
prioritzant els dos punts anteriors.
Hi ha dos aspectes fonamentals a l’hora d’aplicar mesures de bioseguretat: l’avaluació
dels riscos, que ha de precedir-la sempre, i l’aplicació de la priorització, tractant
d’atendre de forma prioritària aquells riscos que siguin majors. L’objectiu final és que les
mesures de bioseguretat aplicades siguin proporcionals al risc o als riscos que
tenim en cada cas particular.
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Descripció de les malalties
Malaltia

Patogen

Zoonosi

Vies de
transmissió a
l’home
Contacte directe,
consum de llet
crua
Aerosols, ingesta
de material o llet
contaminada
Aerosols, ingesta
de llet crua

Brucel·losi

B. abortus
B. mellitensis
B. suis

SÍ

Tuberculosi

CMT

SÍ

Febre Q

Coxiella burnetti

SÍ

IBR

Herpesvirus
boví tipus
(BHV-1)

1

NO

CAP

BVD

Pestivirus
(serotipus 1 i
serotipus 2)

NO

CAP

Vies de difusió entre
animals/explotacions
Contacte indirecte1

Via aerògena, contacte indirecte
Via aerògena, contacte indirecte
Contacte
indirecte:
secrecions
nasals i oculars, secrecions vaginals
i prepucials, fetus avortat i placenta
Via aerògena
Contacte amb animals PI2, animals
amb infecció aguda, mosques,
aerosols o material contaminat

Taula 1. Quadre resum de les principals malalties sotmeses a control en boví lleter

Brucel·losi
La brucel·losi és el nom general de les infeccions causades per espècies del gènere
Brucel·la en els animals i l’home. El bestiar boví a Catalunya es veu afectat principalment
per Brucella abortus i menys freqüentment per Brucella mellitensis.
Clínicament la malaltia es caracteritza per la presència d’avortaments, retencions
placentàries, orquitis, epididimitis i rarament artritis, amb excreció dels microorganismes
a les descàrregues uterines i la llet.
La transmissió a l’home es pot produir per contacte directe amb teixits o animals
infectats (transmissió ocupacional) o bé pel consum de llet crua no pasteuritzada.

Tuberculosi
La tuberculosi és la infecció per qualsevol de les espècies de micobacteris del
complex Mycobacterium tuberculosis (MTC) present en animals bovins. Els més
freqüents són
Mycobacterium
bovis, Mycobacterium
caprae, Mycobacterium
tuberculosis y Mycobacterium africanum.
Després de la infecció poden aparèixer granulomes nodulars no vasculars denominats
tubercles. Les lesions tuberculoses característiques tenen lloc amb major freqüència als
pulmons i als limfonodes retrofaríngics, bronquials i mediastínics. També es poden

1
2

Contacte amb personal o material contaminats.
PI: permanentment infectat
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trobar lesions als limfonodes mesentèrics, el fetge, la melsa, les superfícies seroses i
altres òrgans.
La transmissió a l’ésser humà constitueix un problema de salut pública. L’exposició a
MTC per aerosol es considera la via més freqüent d’infecció als animals, però la infecció
per ingesta de material contaminat i llet també és possible.

Febre Q
La Febre Q és una malaltia causada per Coxiella burnetti, un bacteri amb una forta
resistència a les condicions ambientals i amb una elevada capacitat de transmissió
aerògena. Aquest microorganisme té un ampli ventall d’hostes, incloent mamífers, aus i
artròpodes.
En remugants domèstics la malaltia cursa, la majoria de vegades, de forma
asimptomàtica, tot i que ens animals gestants pot anar associada a un increment del
nombre d’avortaments. El part i els dies posteriors al part són els moments de màxima
excreció de bacteris, a través de la llet, les femtes i l’orina.
La transmissió a l’home és, principalment, per via aerògena, mentre que la possible
infecció procedent del consum de llet queda controlada amb la pasteurització. En un
60% dels casos, les persones infectades no manifestaran simptomatologia, si bé en
certes ocasions la malaltia pot cursar de forma aguda o crònica greu.

IBR
La rinotraqueitis infecciosa bovina és una malaltia del bestiar boví causada per
l’herpesvirus boví tipus 1.
Els quadres clínics que causa són diferents en funció de la via d’entrada i les pràctiques
de maneig: respiratori, genital, reproductiu i, amb menor freqüència, nerviós o sistèmic
(animals joves), mastitis i dermatitis. A l’actualitat, generalment es presenta com infecció
subclínica.
En funció del quadre clínic el virus s’excreta per secrecions nasals i oculars, secrecions
vaginals i prepucials, el fetus avortat i la placenta.
És un virus DNA altament contagiós i que es transmet per via aerògena, per la qual cosa
s’estén ràpidament. Amb freqüència s’estableix latència, reactivant-se el virus en
situacions d’immunodepressió.
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BVD
La diarrea vírica bovina és una malaltia causada per un virus del gènere Pestivirus,
caracteritzada per produir un gran número d’infeccions subclíniques, amb
immunodepressió transitòria.
La malaltia pot cursar amb lesions de la mucosa digestiva i atròfia del teixit limfàtic,
quadres crònics debilitants i necrosis cutànies i alteracions reproductives.
El biotipus no citopàtic és el que circula habitualment a la natura i pot transmetre’s a
través de l’exsudat nasal, orina, llet, semen, saliva, llàgrimes i fluids fetals i, en menor
mesura, femtes.
La font més important d’infecció pel BVDV són els animals permanentment infectats
(animals nascuts de mares infectades durant els dies 40-120 de gestació i que no
desenvolupen cap resposta immune enfront el virus), tot i que els animals amb infecció
aguda, mosques, aerosols o material veterinari contaminat també es relacionen amb la
transmissió.
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Mesures de bioseguretat

A. Mesures bàsiques aplicables a totes les explotacions
Les persones que realitzin qualsevol actuació a l’explotació hauran d’extremar les
mesures per tal de protegir-se i evitar ser transmissors de la malaltia a d’altres
explotacions que visitin posteriorment
Normes bàsiques d’higiene
1. Cobrir-se les ferides i lesions de les mans amb un apòsit impermeable en iniciar
l’activitat laboral.
2. Rentar-se les mans amb aigua i sabó líquid en començar i acabar qualsevol
actuació, i després de realitzar qualsevol tècnica que pugui implicar el
contacte amb material potencialment infecciós.
La utilització de guants no ha de substituir el rentat de les mans.
3. Si és possible, utilitzar de roba de treball de la mateixa explotació i emprar els
equips de protecció individual (EPI) descrits a l’Annex I com a elements de
protecció barrera.
4. Evitar entrar elements de difícil desinfecció (papers, telèfons mòbils).
5. No menjar, beure ni fumar durant les activitats de manipulació del bestiar i/o de
les mostres d’origen animal.

7

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Sub-direcció General de Ramaderia
Servei de Prevenció en Salut Animal

Procediment a seguir durant i després de l’actuació



Entrar a la sala únicament aquell material necessari per a realitzar l’actuació.
En finalitzar l’actuació i per tal d’evitar transmetre malalties de granja a granja,
és important netejar adequadament i desinfectar tot l’equip que s’hagi d’utilitzar
posteriorment en altres explotacions ramaderes.
Cal recordar que gairebé la totalitat dels agents patògens desapareixen si
eliminem la brutícia visible d’una superfície.
A l’annex II s’estableix una llista (no exhaustiva) de material de més d’un ús que
s’entra a la sala de munyir per a realitzar el control lleter i que haurà de ser
sotmès a una bona neteja i, si escau, desinfecció.

B. Mesures d’higiene i bioseguretat en explotacions positives
Procediment a seguir abans de l’actuació







Deixar el cotxe a fora de l’explotació a l’àrea senyalitzada.
Deixar al vehicle totes les coses que no siguin imprescindibles per a realitzar
l’actuació (rellotges, cartera, claus, telèfon mòbil...).
Abans d’accedir a l’explotació, cal realitzar una darrera comprovació per
assegurar que es disposa de tot el material necessari per a la visita (pots de
recollida de mostres, etiquetes...).
Totes aquelles actuacions que puguin ser realitzades amb anterioritat a la visita,
cal que es realitzin fora de la sala de munyir o les naus (ex. etiquetatge dels
pots).
Col·locar-se la roba de treball i l’EPI d’un sol ús abans d’accedir a l’explotació.
Establir les zones de treball: zona neta, intermèdia i bruta. Les actuacions a
realitzar en cadascuna d’elles són les que es descriuen a la següent imatge:
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Establiment de zones de treball
1) Zona neta: zona externa a l’explotació (aparcament per vehicles). S’hi prepararà
el material necessari per a realitzar l’actuació i es realitzarà la desinfecció final
(botes, equipament de més d’un ús, ulleres, exterior de les caixes de pots, entre
d’altres).
2) Zona intermèdia: zona neta a l’interior de l’explotació. Idealment hauria d’estar
pavimentada, allunyada dels animals i d’altres punts potencialment bruts. S’hi
procedirà a retirar l’EPI i a rebutjar-lo dins d’una bossa de residus o el contenidor
de la pròpia explotació.
Es procedirà a la neteja de les botes i altre material brut fins que no es vegin
restes de matèria orgànica.
3) Zona bruta: s’hi durà a terme l’actuació de control lleter portant posat l’EPI en tot
moment.
Equip de protecció individual per l’actuació del control lleter en explotacions
positives
1)
2)
3)
4)
5)

Mascareta
Ulleres
Un parell de guants3
Un parell de protectors de calçat (per dintre de la granota)
Granota impermeable amb caputxa

A banda, cal fer ús de la roba de treball constituïda per la granota de més d’un ús i
les botes de treball (prioritzar l’ús del material de la pròpia explotació).

3

En cas que es valori convenient, es poden utilitzar 2 parells de guants i de peücs, de manera que els externs poden
ser canviats tantes vegades com sigui necessari i els interns es mantinguin sempre nets.
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Ordre per treure’s l’EPI
La retirada dels equips de protecció individual s’efectuarà, preferentment, en una
zona neta apartada del lloc d’actuació (zona intermèdia).

1) Guants (bruts)
2) Granota (vigilant que la superfície exterior no contacti amb la roba de treball i
amb cura que les mans no contactin directament amb qualsevol superfície bruta)
3) Protector de calçat (tocant-lo sempre per la cara interna)
4) Ulleres (agafant-les per la cinta; desinfectar-les amb polvoritzador o dipositar-les
en aigua i sabó líquid desinfectant)
5) Mascareta (agafant-la per la cinta)
Evitar tocar materials nets amb guants bruts (cal haver tingut la precaució
d’haver deixat obert el contenidor per a les mostres, així com la bossa per
rebutjar l’EPI contaminat i el material de rebuig).
Procediment a seguir després de la visita


Netejar i desinfectar tot l’equip que s’hagi entrat a l’explotació i que no sigui d’un
sol ús (annex II).



En cas que s’hagi entrat el vehicle a l’explotació, caldrà realitzar una neteja i
desinfecció d’aquest. Cal tenir en compte que l’eficàcia del desinfectant
disminueix en presència de matèria orgànica, per la qual cosa, en cas que les
rodes estiguessin molt brutes, caldria netejar-les prèviament.
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Informació lliurada al laboratori

Per tal d’informar del risc de les mostres al Laboratori Interprofessional Lleter de
Catalunya (ALLIC) cal indicar clarament a les caixes amb els pots de les mostres, que
aquestes provenen d’una explotació positiva.
Així doncs, caldrà marcar clarament la casella corresponent al full d’entrada de les
mostres al laboratori (senyalitzat al requadre de la imatge 1):

Imatge 1. Full de tramesa de mostres de control lleter a l’ALLIC

En cas que les mostres de l’explotació ocupin més d’una caixa, cal que aquest full
s’inclogui a la primera (la de dalt de tot) i s’uneixin amb cintes totes les caixes, tal i com
s’indica a les següents imatges.
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Annex I. Equips de protecció individual

Roba que protegeixi el cos, les cames i els braços amb punys
ajustables.

Botes de cautxú o poliuretà que puguin ser ben rentades i
desinfectades.

Guants de protecció d’un sol ús (de vinil o de nitril) contra
microorganismes (conforme norma EN-374)

Mascareta respiratòria autofiltrant tipus FFP3 per a partícules
sòlides i aerosols líquids no volàtils de protecció enfront a la
inhalació de bioaerosols i enfront a esquitxos corporals a les
mucoses oral i nasal que poden constituir una via d’entrada als
agents patògens (conforme norma EN-149).

Granota o bus d’un sol ús conforme norma EN-14126 proveïda de
revestiment impermeable per usar sobre la roba de treball.

Peücs d’un sol ús.

Ulleres de protecció de muntura integral per protegir esquitxos de
sang o altres fluids corporals a la mucosa ocular o a la cara
(conforme norma EN-166).
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MATERIAL DESINFECCIÓ

Motxilla de desinfecció

Polvoritzador amb desinfectant

Tovalloletes desinfectants

Gel desinfectant per a la pell (ex. mans i cara)
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Annex II. Llistat de material de més d’un ús
La següent llista (no exhaustiva) inclou un recopilatori de material de més d’un ús que
pot ser utilitzat en una actuació de control del rendiment lleter. En considerar-se material
de més d’un ús, és susceptible de ser utilitzat en més d’una explotació i de vehicular
patògens, sobretot en cas de no ser correctament netejat i desinfectat.
Per tal de desinfectar-los, en funció del material, es podrà optar per un sistema o un
altre: motxilla de desinfecció (ex. botes), polvoritzador (ex. ulleres de protecció) o
tovalloletes desinfectants (bolígrafs).
Llistat de material




















Granota de treball (EPI – Annex I).
Botes de cautxú o poliuretà (EPI – Annex I).
Ulleres de protecció (EPI – Annex I).
Safates de pots de mostres del Laboratori interprofessional lleter de Catalunya
(ALLIC).
Racks (10 pots).
Pots de mostres (de 30 ml).
Pot de plàstic per homogeneïtzar algunes mostres.
Mesuradors percentuals cabrum (en sales on no tenen mesuradors)
Lector d’identificadors electrònics (oví i cabrum).
Bossa de tela amb pots.
Full de paper amb plantilla de seguiment del control lleter i llistat de camp + suport
pels papers.
Llibreta.
Bolígraf.
Retolador permanent.
Etiquetes.
Precinte.
Pal d’acer inoxidable per agafar la mostra de tanc.
Neveres.
Bossa de rebuig que, excepcionalment, no siguin dipositades en contenidors a
la mateixa explotació.
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Annex III. Llistat de desinfectants d’ampli espectre
En general, tots perden activitat en presència de matèria orgànica, per la qual cosa cal
fer una bona neteja prèvia a l’aplicació del desinfectant

Eficàcia i
interès

Família

Productes
clorats
(lleixiu,
cloramines...)

Iode

Recomanables
aigües poc
dures (7-7.5)

Ampli espectre

Sensible a pH
alcalí i a
duresa de
l’aigua.
S’inactiva en
presència de
matèria
orgànica.





Tª

Temps
de
contacte

1570ºC

20 min.






440ºC

10 min.




Bon
bactericida
Activitat
virucida
variable
Bon
fungicida
No
esporicida,
ni Mycobactericida

Actius en
aigües dures i
en presència
de matèria
orgànica


Des
de
4ºC

10 min.





Aldehids:
formol i
glutaraldehid

Amonis
quaternaris






Ampli
espectre
Baix cost

Els hi afecta
poc el pH i les
aigües dures
Sinèrgics amb
compostos
d’amoni
quaternari

2040ºC

Forta acció
bactericida
(sobretot

pH alcalí
Menor eficàcia
en aigües
dures

>10ºC
(Ideal
4070ºC)

Fins a 4
hores

10 min.

Exemples
comercials4

Característiques




Ampli espectre
però només
eficaç sobre
superfícies netes
i llises.



Fenols

Aigua de
dilució






Baixa toxicitat
Irritant
Corrosiu per
metalls
Incompatibles
amb àcid
Perden
eficàcia amb
elevada Tª o
llum
Corrosiu
Coloració del
material
Inactiu en
presència de
matèria
orgànica
Irritants i
corrosius
(plàstic i
cautxú)
Mala
degradabilitat:
risc ecològic.
Risc de
resistències a
dosis baixes
repetides
Tòxic
mediambiental
Formol:
irritant, acció
lenta i
cancerigen.
Aldehids: lents
i poc
penetrants;
incompatibles
amb amoníac,
fenols i agents
oxidants.
No corrosiu
Bona
degradabilitat



Yodo S.P.®



Apsachem
8000®
Bactogan
Forte®
Virocid®
Sanivir®
Despadac®
Novidex®
Sanitas
Forte®










Apsachem
8000®
Bactogan
Forte®

Aquest llistat no es tracta d’una llista exhaustiva, sinó només uns exemples dels desinfectants
més utilitzats.
4
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Àcids
paracètic i
peròxid

bactèries
Gram +)
Bons
virucides
(només
virus
envolcallats)
No
esporicida,
ni Mycobactericida
Escàs
fungicida

Ampli espectre

(formulació
amb agents
quelants)

pH<7

Des
de
4ºC

1 hora



Amb aldehids
disminueix la
seva
sensibilitat a
la matèria
orgànica







Virocid®
Sanivir®
Despadac®
Novidex®
Sanitas
Forte®



Corrosiu per
metalls
Irritants
No utilitzar
sense aclarit
previ



Apsachem
peracetic®
Peracide
Gan 5®
Virkon S®
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