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1. INTRODUCCIÓ 

La BIOSEGURETAT és el conjunt de mesures aplicades per protegir i prevenir d’una possible exposició a 

agents biològics tant a persones, com animals, com plantes i el medi ambient. 

Aquesta és imprescindible en qualsevol granja, ja que per garantir un bon nivell de sanitat animal cal aplicar 

mesures preventives de maneig, ubicació i disseny de les instal·lacions que minimitzi l’entrada d’agents 

infecciosos no desitjats.  

En el Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB, a més de les mesures preventives establertes en 

les guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH), publicades per la Generalitat de Catalunya i aplicables a 

qualsevol granja, cal aplicar unes mesures preventives complementàries, ja que els riscos es veuen 

agreujats per diversos factors inherents a les diverses activitats que s´hi desenvolupen (docència, recerca, 

serveis...). Els factors de risc a tenir en compte són: 

• Diversitat d’animals  

• Entrada de visitants 

• Entrada de personal aliè al servei 

• Ubicació en zona altament urbanitzada 

 

També cal tenir en compte que el fet de que hi pugui haver una malaltia infecciosa greu en el SGCE té molta 

més transcendència que en qualsevol altre granja, ja que a més del impacte econòmic que tindria (similar al 

de qualsevol altre explotació), tindria un impacte científic (aturada o anul·lació d’experiments en curs, 

pèrdua de dades, etc...), impacte docent (paralització/supressió de pràctiques), impacte social i sanitari 

(major població que pot entrar en contacte amb l’agent infecciós) 

En les GPCH relacionades en aquest document i publicades en l’espai docent, es poden consultar les pautes 

generals sobre el maneig, benestar i producció establertes per a garantir la qualitat i homogeneïtat en els 

sistemes productius primaris. En aquest document s’estableixen les  particularitats en l’accés i els 

moviments/actuacions dins del SGCE que no estan incloses/contemplades en les GPCH. 
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2. AMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest document aplica a qualsevol persona que vulgui accedir a qualsevol de les instal·lacions del Servei 

de Granges i Camps Experimentals. L’accés és restringit i nomes permès al personal autoritzat. 

El personal autoritzat a accedir a les instal·lacions és: 

1. Els tècnics del SGCE.  

2. Personal docent i investigador. 

3. Estudiants de grau i postgrau que tenen alguna 

activitat programada. 

4. Personal d’administració i serveis. 

5. Personal d’empreses externes (servei de neteja 

o de manteniment) contractades per la UAB. 

6. Personal vinculat amb alguna activitat programada. 

Els visitants poden accedir-hi acompanyats de personal autoritzat i amb l’autorització del personal del 

servei. 

 

Qui té prohibida l’entrada 

1. Els menors. 

2. Els animals domèstics. 

3. Visitants no vinculats o no acompanyats per personal autoritzat. 

 

3. RESPONSABILITATS 

És responsabilitat de l’estudiant de grau: 

• Informar al personal acadèmic de qualsevol circumstància personal que el pugui fer més susceptible 

o sensible enfront de possibles riscos (embaràs, al·lèrgies, malalties...). 
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• Informar al personal acadèmic d’aquells factors que puguin suposar un risc biològic al Servei (visites 

a altres granges o instal·lacions similars en els darrers 7 dies). 

• No utilitzar el mateix vestuari per a granja que l’utilitzat en altres espais 

de risc o similars. 

• Informar al personal acadèmic de qualsevol incidència que es produeixi. 

És responsabilitat del personal acadèmic que dirigeix una activitat docent: 

• Acompanyar/ supervisar/dirigir.. els estudiants durant tota l’activitat.  

• Vetllar perquè es mantinguin unes bones pràctiques, així com informar 

als alumnes de quins són els equips de protecció individual necessaris. 

• Verificar la formació inicial que inclou aquest document i les GPCH. 

• Mantenir el vestidor sota clau. 

• Donar les indicacions i supervisar per mantenir l’ ordre i neteja dels 

vestidors. 

 

4. PROCEDIMENT D’ACCÉS 

Indicacions de l'accés 

La granja està envoltada per una tanca amb tres portes d’accés principals: una per l’entrada amb vehicle, i 

dues per l’entrada a peu. D’aquestes dos, una és 

per accedir a les instal·lacions generals i l’altre per 

accedir a les gosseres. 

Les portes estan senyalitzades amb un cartell que 

indica/recorda l’accés restringit. L’entrada amb 

vehicle ha de ser aprovada específicament per la 

direcció del servei i s’acredita amb una clau 

específica, mentre que l’entrada a peu és per a 

totes aquelles persones que consten en el punt 
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anterior com a personal autoritzat.  

Tot i així, hi poden haver circumstàncies que facin que el personal no pugui accedir a la instal·lació: 

• Fa menys de 72 hores que estava en una altre granja. 

 

Registre d’accés 

Tota persona que entra en la instal·lació ha de registrar el seu accés, d’acord amb les indicacions que tingui 

el seu col·lectiu: 

• Registre amb petjada digital (treballadors 

del servei). 

• Registre en la llibreta “Full de control 

d’accés” del vestidor general o de les 

gosseres (personal acadèmic i investigador, 

estudiants,...) 

• Registre en la llibreta de secretaria del 

servei (personal d’administració i servei, 

personal d’empreses externes i visitants 

(acompanyats o vinculats). Els visitants han de registrar, a més, amb quina persona autoritzada 

entren. 

Vestuari d’accés 

Tota persona que entra en les instal·lacions, excepte la que sols accedeix a administració, ha d’anar 

equipada correctament. 

• Roba adequada i d’ús exclusiu per a l’activitat que va a 

realitzar. 

• Botes del servei. 

• Prohibit portar joies, pírcings i altres objectes que es 

puguin enganxar o arrossegar. 
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• Cabell recollit si es porta llarg. 

• Cames ben protegides. 

• No portar dispositius electrònics. 

• Cobrir talls i ferides amb apòsits impermeables.  

Deixar en el vestuari les sabates i objectes personals de forma neta i endreçada. Es recomana portar 

l’imprescindible   

Existeixen tres vestidors, un d’ells d’ús exclusiu pels alumnes 

de grau. El vestidor d’estudiants està equipat amb les botes 

del servei, i romandrà sempre tancat amb clau i l’accés esta 

controlat pel professor que dirigeix l’activitat. Els altres dos 

vestidors estan equipats amb taquilles tancades amb clau. 

Hi ha que rentar-se les mans abans de sortir del vestidor i de 

començar les activitats, i s’ha d’anar amb els  equips de 

protecció individual (guants, ulleres, màscara,…) necessaris 

per l’activitat a realitzar 

Les botes que s’utilitzen han d’estar netes. En cas de que no 

sigui així, cal netejar-les en el renta-botes que hi ha a la 

sortida del vestidor. 

Indicacions de moviments 

Un cop a la zona de treball on cal desenvolupar l’activitat: 

• No tocar innecessàriament els animals . 

• No entrar en estances, naus o espais tancats si no són objecte 

de la pràctica. 

• No manipular equips, productes o estris si no està especificat 

en l’activitat.  
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• No canviar de lloc ni materials ni animals si no està especificat en l’activitat. 

• Seguir les indicacions del professorat durant la pràctica docent, o bé les acordades en la sol·licitud 

de prestació del servei. 

• Desinfectar els materials utilitzats en la manipulació d’animals, si s’escau.  

• Canviar de guants quan sigui necessari, rentant-se les mans amb freqüència 

 

Comportament   

• No fumar, ni menjar, ni beure. 

• No tocar-se la cara, principalment ulls i boca, després de les manipulacions 

d’animals i/o mostres. 

• No córrer, ni jugar, ni cridar. Cal estar alerta per evitar riscos.  

• No donar l’esquena als animals. Cal estar alerta per vigilar els seus moviments. 

• No fer fotografies. 

 

Sortida de la instal·lació: 

Persones: 

• Rentar les botes que s’han utilitzat en el “renta-botes”, i retornar-les netes en l’espai adequat. 

• Rentar i desinfectar mans. 

• Dutxar-se, en funció de l’activitat realitzada. 

• Canviar-se de roba i recollir les pertinences. 

• Deixar recollida i endreçada la instal·lació. 

Materials: 

• Qualsevol material que surti de la instal·lació ha de ser tractat 

com potencialment contaminat, i es recomanable que es retiri en doble envàs.  

• Qualsevol incidència serà comunicada al supervisor i a l'investigador principal. 
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5. DOCUMENTS DE CONSULTA 

� Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions avícoles de producció de carn de 

pollastre, gall dindi i altres aus 

� Guia de pràctiques correctes d’higiene a les explotacions lleteres de bestiar boví 

� Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions lleteres de bestiar oví i cabrum 

� Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions de bestiar porcí 

� Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions d’equí de carn 

� Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions avícoles de ponedores criades en 

gàbies 

� Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions cunícoles 

 


