Protocol d’inspecció d’higiene en la producció
primària
Annex de l’acta ____________

Codi d’explotació: ES07_________________
Higiene de la producció primària

Registres d’explotació i
informació de la cadena
alimentària

Procediments de
neteja i desinfecció
adoptades per al
control dels perills

Grau de compliment
Alt

Mitjà

Baix

Nul

Observacions

1 Manté un registre d’alimentació animal.
2 Manté un registre de medicaments veterinaris.
3 Manté un registre de malalties.
4 Manté un registre d’anàlisis i proves diagnòstiques.
5 Manté un registre de controls oficials i d’altres tipus.
6 Manté els registres d’explotació.
7 Aporta el document de la informació de la cadena
alimentària quan duu animals a l’escorxador.
8 El ramader sap que en casos fora dels habituals, la
Informació de la Cadena Alimentària ha de ser
notificada 24 hores abans (animals malalts, que han
rebut actuacions de sanejament, que han estat
medicats...).
9 Disposa d’equips adequats per netejar i desinfectar
equips i instal·lacions.
10 La neteja i desinfecció es realitza amb un període o
criteri determinat.
11 Els productes per a la neteja i la desinfecció estan
correctament emmagatzemats i poden identificar-se
correctament.

Disposicions en matèria d’higiene

12 Desinsecta.

Control de plagues

Qualitat de l’aigua

Gestió sanitària

Personal responsable de
la manipulació dels
productes alimentaris

13 Desratitza.
14 Disposa de mesures per evitar que entrin animals
aliens a l’explotació.
15 El control de plagues es realitza amb una
periodicitat o criteri determinat.
16 Aplica bones pràctiques perquè els animals arribin
tan nets com sigui possible a l’escorxador (descriure
mesures adoptades).
17 Grau de les condicions higièniques de l’aigua dels
abeuradors.
18 Procedència de l’aigua dels abeuradors (pou propi,
xarxa municipal, etc.): __________________
19 Fa controls físics, químics, microbiològics i de
qualitat de l’aigua. (només en el cas d’explotacions
intensives on l’aigua no procedeix de la xarxa
municipal).
20 Manté un registre d’aquests controls. (només en el
cas d’explotacions intensives on l’aigua no procedeix de
la xarxa municipal).
21 Hi ha instal·lacions per a la quarantena.
22 Tipus de formació del personal sobre riscs
sanitaris.
23 El personal coneix les notificacions de les malalties.
24 El personal coneix les mesures de bioseguretat (gual
sanitari, bomba d’aigua) o de com evitar la transmissió
de malalties entre granges.
25. El personal coneix l’existència de les guies de bones
pràctiques d’higiene.
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26 Les matèries primeres i els pinsos estan protegits en
un cobert o magatzem i separades dels productes
perillosos (substàncies químiques, etc.).
27 Les instal·lacions, equips, contenidors i vehicles usats
per manipular pinsos i matèries primeres estan nets.
28 L’emmagatzematge és correcte (allunyat d’humitats,
protegit de canvis de temperatura, etc.).
29 L’emmagatzematge i la distribució evita la
contaminació creuada.
Producció primària 30 Els sacs estan etiquetats o hi ha algun mètode que
de pinsos
permeti saber de quin producte es tracta.
31 Si hi ha pinsos medicats, estan separats d’altres
pinsos.
32 Si hi ha pinsos medicats, van acompanyats de recepta.
33 Els pinsos per a remugants estan separats dels pinsos
per a no remugants.
34 Si disposa de mescladora, pren mostres de la mescla i
les tramet al laboratori.
35 Si disposa de mescladora, disposa de fulls
d’elaboració de pinsos i en manté un registre.
36 El ramader coneix la nova normativa de zona remota i
coneix en quina zona es troba respecte a l’enterrament de
cadàvers (indicar zona).
37 Si l’explotació es troba en zona vermella, coneix la
obligació de contractar un gestor autoritzat.
38 Si l’explotació es troba en zona verda/groga/taronja,
coneix l’existència dels límits d’enterrament per ha, i les
taules d’equivalències.
39 Si l’explotació es troba en zona verda/groga/taronja,
Enterrament de coneix que en cas de sobrepassar els límits permesos, té la
cadàvers
obligació de contractar un gestor autoritzat.
(no pertoca a 40 L’enterrament està allunyat de subministres d’aigua,
explotacions que en concret >250 m de fonts o pous públics o > 50 m de
tenen assegurança pous per consum propi i qualsevol curs d’aigua, >10 m
per retirar i de síquies d’escolament.
enterrar els
41 Les fosses tenen una distància mínima de 10 metres
cadàvers i/o no fan
entre cada fossa.
enterrament a
42 La capacitat d’animals enterrats es inferior a 1 UBM
explotació per que
per fossa (mirar taula d’ equivalències a instruccions).
usen altres
43 La fossa està seca un cop feta.
mètodes)
44 En la capa inferior es disposa un element ric en fibra
vegetal (palla, serradís, llana... ) per facilitar la
descomposició dels cadàvers.
45 Els cadàvers es tapen amb un mínim de 60 cm de
coberta per evitar l’accés de cans o animals carronyers.
46 Es manté un registre amb la localització, la data, el
número i les espècies d’animals enterrats.
47 Les fosses s’inspeccionen periòdicament i si hi ha
anomalies es realitzen les mesures necessàries (amb quina
periodicitat).

C/de la Reina Constança, 4 07006 Palma
Tel.: 971 78 73 29 Fax: 971 17 68 80 Web: http: //ramaderia.caib.es

2

Protocol d’inspecció d’higiene en la producció
primària
Annex de l’acta ____________

Salut animal (boví)

Malaltia
d’Aujeszky

54 Coneix la qualificació sanitària de l’explotació.
55 Disposa de mitjans de subjecció adequats per fer proves
als bovins.
56 En el cas que l’any passat hagués tingut animals positius
Brucel·losi i o dubtosos, aquest s’han sacrificat en el termini establert
tuberculosi (disposa d’un document que acrediti els resultats i els
trasllats).
57 En el cas que l’any passat hagués tingut animals positius
o dubtosos, la llet es va destinar als usos que permet la
normativa comunitària.
58 Coneix l’edat mínima obligatòria de presa de mostres en
el cas que un animal mori a l’explotació (48 mesos)..
59 Té actes de recollida de mostres dels animals morts
majors de 48 mesos.
EET
60 Coneix els símptomes associats a l’EET.
61 Coneix el procediment que s’ha de seguir en el cas de tenir
animals amb símptomes d’EET.

Salut animal (oví i cabrum)

Salut animal (porcí)

Alt

Mitjà

Baix

Nul

Observacions

48 Fa un control serològic anual dels animals reproductors.
49 Compleix el programa de vacunes (n’aplica tres dosis
anuals).
50 Si autoreposa els reproductors, en fa un control serològic
previ.
51 Si autoreposa els reproductors, vacuna els animals abans
que siguin reproductors.
52 Si fa reposicions d’altres explotacions, les explotacions
d’origen estan classificades com a A3 o A4.
53 Tant si fa reposicions d’altres explotacions com
autoreposició, anota els animals en el llibre de registre.

62 Coneix la qualificació sanitària de l’explotació.
63 En el cas que a l’explotació hi hagi animals de l’espècie
bovina, s’han fet les proves de tuberculosi al bestiar cabrum?
Brucel·losi i
64 En el cas que l’any passat hagués tingut animals positius
tuberculosi
o dubtosos, aquest s’han sacrificat en el termini establert
(disposa d’un document que acrediti els resultats i els
trasllats).
65 Coneix que es fan mostreigs aleatoris en el cas que mori
un animal major de 18 mesos a l’explotació.
EET
66 Coneix els símptomes associats a l’EET.
67 Els locals, els mitjans de transports i les instal·lacions es
desinsecten periòdicament.
Llengua blava
68 Els animals es desinsecten periòdicament.

L’inspector / La inspectora

La persona titular de l’explotació o qui la representa

[Rúbrica]
[Rúbrica]
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Codi d’explotació: ES07_________________
SI NO NP

Ús de medicaments

Observacions

1. Hi ha medicaments d’ús veterinari en l’explotació?
2. Conserva els medicaments emmagatzemats de manera
correcta per evitar temperatures excessives o contaminacions
amb altres productes.
3. Els productes sobrants s’eliminen adequadament. (d’una
banda, productes caducats, envasos buits i residus de
medicaments; d’altra banda, materials d’aplicació).
4. Es manté el registre de tractaments veterinaris (llibre de
medicaments amb anotacions)
5. El registre de tractaments veterinaris (llibre de
medicaments) esta actualitzat
6. Existeixen receptes?
7. Les receptes estan arxivades i conserven durant 5 anys
8. Hi ha concordança entre les anotacions al llibre de
medicaments i les receptes presentades
9. Hi ha concordança entre la presència dels medicaments a
l’explotació les receptes presentades.
L’inspector / La inspectora

La persona titular de l’explotació o qui la representa

[Rúbrica]

[Rúbrica]
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