
 
Manual de gestió del Centre Sanitari Municipal de Son Reus 

 
2.E.  PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

1. OBJECTIUS 

• Definir la sistemàtica d’actuació al Centre Sanitari Municipal de 
Protecció animal (CSMPA) per a la prevenció de malalties 
infectocontagioses en els animals ingressats i albergats al Centre. 

• Establir el procediment d’actuació en el cas d’aparició de brots de 
malaltia infectocontagiosa. 

 

2.  ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

• S’estableixen dos nivells de neteja i desinfecció al CSMPA: zona de 
trànsit d’animals (naus I, II i III), que inclou vehicles, forn 
d’incineració i cambres frigorífiques, i zona quirúrgica, que inclou 
quiròfan, gàbies d’observació i UVI. 

• A cada una de les zones el programa de neteja i desinfecció s’adapta a les 
seves característiques específiques.  

 

3.  PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

• Abans de desinfectar qualsevol zona del CSMPA és necessària una 
neteja adequada de les instal·lacions que elimini tot tipus d’excrements, 
restes d’aliment i matèria orgànica. 

• A les zones exteriors no hi ha un termini de seguretat que oficialment 
hagi de ser respectat, però és aconsellable que romangui tancat al públic 
fins que s’hagin eixugat completament els productes aplicats (com a 
mínim una hora), perquè les persones no entrin en contacte directe amb 
els biocides. 

• Els tractaments de desinfecció a les zones de trànsit es fa per 
polvorització mitjançant nebulitzadors d’alta potència. 

• Els tractaments a les zones quirúrgiques s’apliquen en banyat, utilitzant 
els utensilis de neteja únicament per a aquestes instal·lacions. 

• Les indicacions tècniques de les etiquetes d’aplicació de productes s’han 
de respectar en tots els conceptes, especialment pel que fa a terminis de 
seguretat, equips de protecció individual (EPI) i normes 
d’emmagatzemament. 
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4.  FREQÜÈNCIA 

• La freqüència dels tractaments de desinfecció a les zones de trànsit és 
d’un tractament setmanal durant els mesos d’hivern (gener, febrer, març, 
abril, novembre i desembre) i dues vegades per setmana els mesos 
considerats estiuencs (maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre). 

• Si apareix un brot infecciós en els animals ingressats al CSMPA s’actua 
de forma immediata fent una neteja de major intensitat de la canera 
afectada amb els productes recomanats al punt 5, i una desinfecció diària 
fins que el procés està controlat. 

• Els tractaments a les zones quirúrgiques tenen una freqüència diària, 
després de l’ús de les instal·lacions.  

 

5.  PRODUCTES DE NETEJA 

• DTL-708 superfit (detergent desinfectant) 

 

6.  PRODUCTES DE DESINFECCIÓ 

• Solució d’hipoclorit sòdic al 40% 

• Actisan: clorur d’alquil dimetil benzil amoni 16%, clorur de 
didecildimetil amoni: 7,25%, glutaraldehid 10% i excipient q.s.p.a. 100% 

• Limoseptic plus: clorur de didecildimetil amoni: 4,5% i excipient q.s.p.a 
100% 

 

7.  RESISTÈNCIES 

• Per a evitar l’aparició de resistències o falta d’efectivitat es fa una rotació 
de matèries actives de forma periòdica segons l’època de l’any, la 
temperatura i els possibles focus infecciosos emergents. 


