CRITERIS MÍNIMS QUE HAN DE REUNIR ELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS
Els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera en el sector
ramader han de complir els següents requisits respecte als seus equips i instal·lacions (excepte
pel que fa a transport per carretera de peixos):
1. Cartell indicador a la via d’entrada o accés al recinte, on es pugui llegir clarament que es
tracta d’un centre de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera en el sector
ramader. No obstant, l’autoritat competent podrà exceptuar d’aquest requisit a aquells que no
siguin de lliure accés per qualsevol vehicle de transport per carretera en el sector ramader.
2. Sempre que sigui possible, accessos distints d’entrada i sortida dels vehicles del centre.
3. Quan el centre disposi d’un sol accés d’entrada i sortida, aquest disposarà d’un dispositiu
d’aigua a pressió amb plaguicida o biocida d’ús ramader per fer que actuï sobre las rodes i
baixos del vehicle. No obstant, es podrà exceptuar d’aquest requisit als centres que poden
estar a menys d’un quilòmetre de qualsevol explotació ramadera.
4. El recinte ha d’estar tancat exteriorment i la superfície del mateix i serà formigonada o
asfaltada tota l’àrea que ocupi el centre. No obstant, es podrà exceptuar d’aquest requisit als
centres que poden estar a menys d’un quilòmetre de qualsevol explotació ramadera.
5. Es disposarà d’una àrea coberta o no, de caràcter principal, tancada o oberta, on es
realitzaran les operacions de neteja i desinfecció dels vehicles, amb separació de forma clara
de les operacions de “brutes” i “netes” i amb un flux de materials i serveis preferiblement en
línia recta.
6. Quan es realitzi una primera neteja en sec dels vehicles, el centre haurà de comptar amb
l’utillatge necessari per realitzar un correcte escombratge i raspat del llit i els fems, així com
amb una àrea d’emmagatzematge dels residus orgànics sòlids.
7. En el seu cas, sistema de gestió dels residus sòlids que es generen en la neteja de vehicles.
8. Instal·lació d’aigua corrent calenta i freda amb els següents equips:
a. Mànega que faciliti el pre-rentat amb suficient cabdal i pressió per arrossegar la matèria
orgànica.
b. Mànega o equip a pressió (mínim 20 atmosferes) per realitzar la neteja amb aigua
calenta més detergent (cabdal mínim 1.000 l/hora).
9. Equip de desinfecció a pressió per procedir al polvoritzat del plaguicida o biocida d’ús
ramader sobre el vehicle, amb dispositiu per barrejar el plaguicida o biocida en proporcions
adients.
10. Plataforma amb desnivell suficient per permetre la recollida dels líquids procedents de la
neteja i desinfecció dels vehicles.
11. Fosa de recollida d’efluents generats en les operacions de neteja i desinfecció que
impossibiliti la seva difusió i garanteixi la seva adequada eliminació.
12. Útils per al precintat i segellat de les portes o elements d’accés del ramat, productes per a
l’alimentació animal o subproductes, a l’estructura de càrrega del vehicle, una vegada
concloses les operacions de neteja i desinfecció.
13. Quan procedeixi, magatzem per a llit net.
14. Espai reservat per al material, eines, maquinària, emmagatzematge de productes químics,
etc.
15. Instal·lació o instal·lacions destinades a la realització de les funcions administratives del
centre.

