
 
 

 
MESURES DE BIOSEGURETAT 

 
Mesures mínimes de neteja i desinfecció a l'explotació 
 
La neteja i desinfecció acurada és imprescindible per combatre el virus causant de la Pesta 
Porcina Clàssica i també per prevenir la seva difusió. 

Utilitzar vehicles de transport de bestiar, de pinso, etc. incorrectament desinfectats pot provocar 
la disseminació de la malaltia entre les explotacions porcines amb les greus repercussions 
econòmiques que això comportaria en el sector porcí. 

Per tant, és essencial que tothom prengui consciència de la importància de realitzar-la 
correctament.  

Les normes bàsiques en la neteja i desinfecció s'han de basar en la resistència de l'agent 
causal de la malaltia (virus). 

Aquest virus és poc resistent al calor (a 56 graus centígrads és inactivat en 60 minuts i a 60 
graus centígrads, als 10 minuts). Els valors de pH entre 5 i 10 no afecten la seva capacitat 
infectiva. A medis àcids (pH de 3) i a medis alcalins (pH de 12) el virus es destrueix ràpidament. 
 
* Vehicles  
 
Es realitzarà un rentat i neteja a fons dels vehicles de transport del bestiar (incloent-hi 
remolc), vehicles del ramader i dels treballadors de l'explotació, del transport de pinso, tractors 
així com qualsevol vehicle que entri o surti de l'explotació. Es tindrà especial cura de netejar bé 
les rodes i els baixos dels vehicles. La neteja i desinfecció es farà seguint la pauta següent: 

1-. Primer, el greix i la brutícia seran eliminats amb productes desgreixadors. 
2-. Segon, s'esbandirà bé amb aigua freda. 
3-. Tercer, s'aplicaran els productes desinfectants. 

Els desinfectants a utilitzar han de ser aquells productes que permetin assolir o bé un pH molt 
àcid per sota de 3 o un pH molt alcalí per sobre d' 11. Els desinfectants de l'elecció són: 

- Lleixiu de sosa al 2% 
- Lletada de cal al 1:5  
- Altres desinfectants autoritzats que permetin assolir un pH per sota de 3 o igual o superior a 
11. Recordem que el motiu d'utilitzar aquests límits de pH és perquè valors de pH entre 5 i 10 
no afecten la capacitat infectant del virus.  

* Roba de treball, bates, etc.  
 
Com ja hem comentat el virus és sensible a les altes temperatures. Per aquest motiu, per 
destruir el virus en els vestits, sacs, tendals, lones de vehicles, etc, una mesura adient és 
fer-los bullir durant 30 minuts. 

* Llits de palla, femtes, purins  
 
Les femtes i els llits de palla hauran d'amuntegar-se (per tal que fermenti i augmenti la seva 
temperatura), fumigar-los amb desinfectant i cobrir-los amb una capa de 10 cm de palla i per 
damunt d'aquesta, una altra capa de 10 cm de terra. Es mantindran d'aquesta forma durant 3 
setmanes. 

S'addicionarà desinfectants de pH adequat als purins (inferior a 3 i superior a 11) i es 
mantindran d'aquesta manera durant 3 setmanes.  



mantindran d'aquesta manera durant 3 setmanes.  

* Locals 
 
Els terres, les parets, estris, equips de treball i altres objectes d'ús a l'explotació hauran de 
ser rentats i netejats a fons. La neteja i desinfecció es farà seguint la pauta següent: 

1-. Primer, el greix i la brutícia seran eliminats amb productes desgreixadors. 
2-. Segon, s'esbandirà amb aigua freda. 
3-. Tercer, s'aplicaran els productes desinfectants. 

Els desinfectants a utilitzar han de ser aquells productes que permetin assolir o bé un pH molt 
àcid per sota de 3 o un pH molt alcalí per sobre d' 11. Els desinfectants de l'elecció són: 

- Lleixiu de sosa al 2% 
- Lletada de cal al 1:5  
- Altres desinfectants autoritzats que permetin assolir un pH igual o superior a 11. Recordem 
que el motiu d'utilitzar aquests límits de pH és perquè valors de pH entre 5 i 10 no afecten la 
capacitat infectant del virus.  

Aquests productes desinfectants hauran de romandre a la superfície aplicada durant un temps 
mínim de 24 hores. 

Els passadissos, entrades i sortides hauran de netejar-se d'excrements i terra fins a 10 cm de 
profunditat i desinfectar-se amb algun dels productes abans indicats. 

* Animals domèstics, rosegadors, insectes 
 
Els animals domèstics, insectes i també els ocells i les rates poden actuar com a com a 
vehiculadors de la malaltia. 

Per tant: 
1.cal evitar l'entrada dels animals domèstics a l'explotació, 
2. tapar les esquerdes,  
3.col·loqueu teles metàl·liques per evitar l'entrada d'ocells i 
4.utilitzar insecticides i raticides habitualment. 

* Entrada de persones a l'explotació 

Limitar al màxim l'entrada de persones a l'explotació. Les sabates i botes poden portar el virus 
de la Pesta Porcina Clàssica si abans s'ha trepitjat explotacions infectades. 

La desinfecció del calçat, abans d'entrar a l'explotació i la utilització de botes de goma o plàstic 
-tothom-, evitarà els contagis. 
 
Per tant, utilitzeu cubetes a les entrades de l'explotació i de les naus amb solució de sosa 
càustica al 2% o productes desinfectants autoritzats que permetin assolir un pH inferior a 3 o 
igual o superior a 11.  

Teniu sobre tot cura que el conductor del camió que us porta el pinso, quan baixi del camió es 
desinfecti les botes o faciliteu-li unes botes o bosses de plàstic i netegeu i desinfecteu les rodes 
i baixos del camió.  

* Alimentació 
 
Com bé sabeu, està prohibit donar de menjar als porcs amb els residus de la cuina o de 
l'alimentació humana. 

A través dels aliments contaminats es poden contagiar els porcs. 

* Altres mesures a tenir en compte també molt importants 
 



En cas que apareguin a l'explotació animals amb qualsevol simptomatologia contacteu 
immediatament amb el veterinari i, abans d'instaurar tractament (antibiòtic,etc), s'hauria de 
treure mostres de sang a 3 o 4 animals del grup malalt. De cada mostra es faran dues parts 
idèntiques en suficient quantitat per ser dipositades en dos tubs diferents. Un dels tubs tindrà 
anticoagulant (heparina) i l'altra no tindrà cap anticoagulant. Les mostres s'enviaran ràpidament 
als Laboratoris de Sanitat Ramadera del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

En cas de mort d'animals amb simptomatologia sospitosa de PPC (inapetència, febre -42 
graus-, incoordinació), contacteu immediatament amb el veterinari per tal de treure mostres 
de ganglis, melsa i ronyó. Aquestes mostres es trametran urgentment als Laboratoris de Sanitat 
Ramadera del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

En cas de mort d'animals per causa no sospitosa, utilitzeu els contenidors de les empreses 
autoritzades per a la recollida de cadàvers o feu servir les fosses de cadàvers de la vostre 
explotació o enterreu els cadàvers a la pròpia granja i utilitzeu sempre cal per cobrir-los. 

 
 


