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Presentació

Les guies de pràctiques correctes d’higiene són documents que ofereixen a les empreses 
agroalimentàries una orientació perquè puguin complir amb el paquet de mesures regula-
des en matèria d’higiene alimentària.

En aquest sentit, les granges cunícoles –com a empreses agroalimentàries de producció 
primària que són–, han d’aplicar sistemes d’autocontrol que garanteixin la seguretat dels 
productes que elaboren. Per això, la instauració d’aquests autocontrols, adaptats però 
a les necessitats de cada explotació, ens permet millorar la producció d’aliments sans i 
segurs; els beneficiaris d’aquesta millora són tant el sector mateix com el consumidor final.

Dins d’aquest marc, la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya hem treba-
llat per elaborar la present Guia de pràctiques correctes d’higiene per a les explotacions 
cunícoles i ho volem agrair a totes les persones i entitats que han participat en la seva 
creació.

Encara que aquest document és de caràcter voluntari, com que té l’objectiu d’ajudar a la 
millora contínua de les explotacions cunícoles de Catalunya, està reconegut oficialment 
per les autoritats sanitàries per la qual cosa esdevé el document de seguiment per realitzar 
el control oficial. En el cas que no us vulgueu adherir en aquesta Guia, cal que elaboreu un 
document que reculli tots el preceptes de la normativa de seguretat alimentària.

El president de la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya

Manel Terrado i Margalef
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Conills allotjats en grup 
durant el creixement.
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Catalunya és la principal productora de carn de conill, tant en tones de producció com en 
nombre d’explotacions i escorxadors, i disposa de la principal infraestructura productiva 
de l’Estat i una de les primeres del món.

La normativa europea sobre seguretat alimentària determina un marc legislatiu general per 
a totes les empreses que operen en qualsevol de les etapes de producció, transformació i 
distribució d’aliments, així com en els pinsos d’alimentació animal, amb l’objectiu d’acon-
seguir un grau elevat de protecció de la salut de les persones.

Per aconseguir-ho, la legislació alimentària es basa en el sistema de l’anàlisi del risc, però 
permet a determinades empreses –com ara les del sector primari– elaborar guies de pràc-
tiques correctes d’higiene (GPCH) en què els mateixos sectors determinen quines són 
les millors pràctiques que cal seguir i els autocontrols que cal realitzar a fi de produir amb 
seguretat alimentària.

A Catalunya, la cria de conills ha estat molt important per a les explotacions agràries –ja 
sigui com activitat principal o complementària des de temps immemorials–, per això la 
carn de conill és protagonista de molts plats de la cuina tradicional catalana. D’entre les 

seves qualitats, destaquen especialment les propie-
tats nutritives, ja que la seva carn blanca aporta a la 
dieta proteïnes de bona qualitat, poc greix i poca sal, 
alhora que és una font important de vitamines.

La carn de conill que es produeix a Catalunya ja 
és una carn de qualitat; amb tot, el sector cuní-
cola català ha elaborat aquesta Guia de pràcti-
ques correctes d’higiene per a les explotacions 
cunícoles per transmetre les bones pràctiques 
de producció i elaboració a productors i consu-
midors. D’aquesta manera, quan el consumidor 
adquireix carn de conill de granja, pot tenir la 
confiança d’emportar-se una carn de qualitat que 
garanteix una dieta sana i equilibrada, fet que con-
tribueix a aconseguir un estil de vida saludable.

1. Introducció
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1.1. Elaboració de la Guia

Aquesta Guia, que ha estat coordinada per la Federació d’Associacions de Cunicultors de 
Catalunya, ha comptat amb la participació de les entitats següents:
ASAJA - Associació Agrària de Joves Agricultors
ASFAC - Associació Catalana Fabricants Pinsos
ASSOCAT - Associació d’Escorxadors de Conills de Catalunya
ASVET Veterinaris, SL
ASEMUCE - Asociación de Seleccionadores y Multiplicadores Cunícolas de España
Cunicarn
FACC - Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya
JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Nanta, SA
Unió de Pagesos

1.2. Àmbit d’aplicació de la Guia

La Guia ens proporciona informació sobre els requeriments d’higiene per produir carn 
de conill, és a dir, recull els procediments de bones pràctiques referides a les granges de 
producció de carn de conill, ubicades a Catalunya.

Les explotacions de selecció, multiplicació i centres d’inseminació són fora de l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Guia.

1.3. Estructura de la Guia

La Guia està estructurada per temes on trobem els aspectes regulats per normativa i 
uns altres que milloren la gestió de l’explotació en benefici de la seguretat alimentària 
i, també, de la qualitat de la carn de conill. Per cada tema es desenvolupen aquests 
apartats:

  Requisits obligatoris
Recull els aspectes normatius obligatoris per a les explotacions. Aquesta Guia no pretén 
ser exhaustiva pel que fa a la normativa d’aplicació en les granges de conills, sinó que 
més aviat està pensada, sobretot, per atendre aspectes que afecten molt directament la 
seguretat i qualitat alimentàries en la producció de carn de conill.
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  Pràctiques correctes
Agrupa els aspectes de bones pràctiques que orienten cap a la consecució d’una millora que, 
de ben segur, tots els professionals de la producció de carn de conill ja coneixem i considerem, 
però que aquí trobarem recollits juntament amb les accions que podem fer per aconseguir-los.

  Autocontrols
Centra l’atenció en les actuacions que hem de realitzar per assegurar-nos que tot s’està 
desenvolupant tal com esperem.

  Documentació
Cal disposar d’una relació de documents que hem de mantenir actualitzada:
•	Llibres de registre
•	Arxius
•	Plans

2.1. Llibres de registre

Què són?
Un llibre de registre és el conjunt d’anotacions que recullen les dades obligatòries esta-
blertes en la normativa en relació amb la nostra activitat i que cal que guardem durant un 
temps a fi que pugui ser consultat.

Els fulls d’un registre constitueixen el Llibre de registre i són els documents on anem 
anotant les dades d’importància rellevant en seguretat alimentària, per poder realitzar una 
correcta traçabilitat del producte final.

Quin format han de tenir?
El format dels registres és lliure, sempre que contingui la informació mínima necessària 

2. Documentació 
d’autocontrol
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que cal guardar per poder fer el seguiment adequat del procés productiu. En aquesta Guia 
trobareu diferents exemples de fulls per al Llibre de registre.

Quan de temps s’han de guardar?
El període mínim durant el qual hem de guardar els registres depèn del tipus de dades 
que conté:
•	Registre de moviments (entrades, sortides), naixements i morts; cal guardar-lo durant 3 anys.
•	Registre de traçabilitat: conté les dades de traçabilitat per lots o bandes d’engreix; cal 

guardar-lo durant 5 anys.
•	Registre de tractaments veterinaris; cal guardar-lo durant 5 anys
•	Registres de neteja, desinfecció i desratització; cal guardar-lo durant 3 anys.
•	Registre de visites; cal guardar-lo durant 3 anys
•	Registre de tractaments fitosanitaris; cal guardar-lo durant 3 anys.
•	Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes; cal guardar-lo durant 5 anys.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha 
elaborat models de fulls de registres que contenen les dades mínimes que cal registrar.

2.2. Arxius

Què hem d’arxivar?
Cal que arxivem el conjunt de: receptes, albarans de productes, factures i altres docu-
ments adquirits per la granja (pinsos, medicaments, desinfectants...). Aquest conjunt de 
documents ha de contenir les dades imprescindibles per aplicar una traçabilitat correcta i 
ràpida (proveïdors, lots).

Com hem d’arxivar?
La manera d’arxivar els documents és lliure (ja sigui per productes, per tipus de productes, 
per dates, per proveïdor...), però cal que ens permeti localitzar un document que pot ser re-
llevant a l’hora d’identificar l’origen d’un problema i situar-lo fora de la nostra explotació o no.

Les receptes de prescripció de medicaments veterinaris i de pinsos medicamentosos 
s’han d’arxivar de forma ordenada segons la seva identificació numèrica.

Quan de temps s’han de guardar?
La documentació arxivada referent a resultats analítics, controls oficials, documents 
d’acompanyament de pinsos, tractaments veterinaris, etc., l’hem de guardar durant 5 
anys.
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2.3. Plans

Què són?
Els plans són documents que ha d’elaborar cada empresa o establiment alimentari; hi ha 
de constar de manera clara com cal dur a terme un determinat procés (generalment de 
vital importància per a la seguretat alimentària) perquè qualsevol persona de l’explotació 
amb un mínim de coneixements en la matèria pugui executar-lo sense equivocacions.

El titular de l’explotació pot utilitzar plans elaborats pel sector mateix, sempre que estiguin 
adaptats a les característiques de la seva explotació.

Quin format han de tenir?
El format dels plans és lliure; cal que inclogui la informació bàsica imprescindible per a la 
correcta execució del procés. Cadascú l’ha de realitzar segons les seves necessitats.

Quan de temps s’han de guardar?
La informació que conté un pla reflecteix les nostres pautes d’actuació. Així doncs, un cop 
tinguem per escrit el procés d’actuació per a cadascun dels aspectes considerats, el Pla 
serà vàlid mentre actuem de la mateixa manera, però el podem modificar amb el temps.

3.1. Permís ambiental d’activitats

Les explotacions han de disposar d’autorització/llicència o simplement realitzar la comu-
nicació ambiental corresponent en funció de la mida de l’explotació d’acord amb la nor-
mativa vigent.

3. Autoritzacions 
i permisos 
administratius
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3.2. Registre d’explotacions ramaderes (REGA)

Totes les explotacions ramaderes s’han d’inscriure, obligatòriament, en el Registre d’ex-
plotacions ramaderes; a més, les explotacions cunícoles disposen de normativa sectorial, 
per la qual cosa també hi ha un registre sectorial cunícola. Així doncs, els titulars de les 
explotacions hem de sol·licitar la inscripció en aquests 2 registres, prèviament a iniciar-ne 
el funcionament.

Qualsevol modificació de les dades que figuren inscrites –com ara ampliacions, reducci-
ons, canvis d’orientació productiva o trasllats, suspensió, cessament d’activitat o canvi de 
titularitat– ha de ser notificada a l’òrgan encarregat del Registre en el termini màxim d’1 
mes des que es va produir aquesta modificació.

3.3. Assegurança per la destrucció d’animals morts en l’explotació

Les explotacions cunícoles han de disposar d’un servei de recollida i destrucció d’animals 
morts dins l’explotació; aquests animals morts han de ser transportats fins a plantes au-
toritzades per destruir-los. No obstant això, es preveu la possibilitat d’utilitzar mètodes 
alternatius, aprovats per la Comissió Europea; així, excepcionalment, en zones remotes o 
en el cas d’un brot per malaltia de declaració obligatòria (MDO) en l’Oficina Internacional 
d’Epizoòties, l’autoritat competent pot autoritzar eliminar les baixes mitjançant l’enterra-
ment o la incineració in situ.

3.4. Contracte de recollida i transport de residus sanitaris
       i residus especials ramaders

Les explotacions han de disposar d’un contracte amb una empresa autoritzada per fer la 
recollida i el transport dels residus sanitaris que generi l’explotació.
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La identificació dels animals és bàsica per poder garantir una correcta traçabilitat. 
Com que el procediment d’engreix de conills es realitza per lots, tots els animals d’un 
mateix lot reben els mateixos tractaments, fet que permet una identificació col·lectiva.

  Requisits obligatoris

Cal que les explotacions portin el Llibre de registre amb la identificació col·lectiva de 
tots els conills per lots

Cal que els animals reproductors que vinguin de fora l’explotació estiguin 
correctament identificats (cròtal, tatuatge, anella)

Cal portar un registre d’incidències i moviments

Cal que els animals que surtin de l’explotació vagin en gàbies, lots de gàbies o camió 
precintat amb la identificació de l’explotació d’origen

Cal disposar de precintes identificatius de l’explotació d’origen per transportar conills 
en gàbies (els precintes han de ser d’un material que garanteixi que arriben íntegres 
fins que són trencats en l’escorxador)

  Pràctiques correctes

Hem de portar al dia el Registre de traçabilitat Fitxa 1

Hem de controlar individualment els reproductors; és recomanable que utilitzem fitxes 
individuals

Hem de controlar els lots d’un mateix estat fisiològic; és recomanable que utilitzem 
fitxes de banda

  Documentació

Registre de moviments, altes i baixes de l’explotació

Registre de traçabilitat (obligatori) Fitxa 1

Registre de traçabilitat de bandes de producció (opcional)

4.	Identificació		
dels animals
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Hem d’assegurar-nos que el pinso que adquirim és de la qualitat i el tipus 
desitjats, i que ve acompanyat de la documentació necessària perquè puguem 
complir amb la traçabilitat.

  Requisits obligatoris

Cal que subministrem únicament pinsos d’establiments registrats i/o autoritzats

Cal que els aliments comprats no representin cap risc microbiològic, químic o físic per 
als animals

Cal que els aliments comprats vagin degudament identificats amb albarans i etiquetes 
pertinents amb la composició, les característiques nutricionals i les normes correctes d’ús

  Pràctiques correctes

Mesures per reduir equívocs o confusions en rebre el pinso:
• Hem d’identificar les sitges (numèricament, alfabèticament...)
• Hem d’indicar la sitja de destinació quan fem la comanda de pinso, perquè consti en l’albarà
• Hem de vetllar perquè el pinso servit sigui el sol·licitat, com a responsables de la 

recepció en l’explotació

Mesures per esbrinar equívocs o confusions produïts fora de l’explotació:
• Hem de guardar una mostra precintada i identificada de cada tipus de pinso 

comprat fins a la seva data de caducitat
• Hem de procurar que sigui el fabricant de pinsos qui tregui una mostra en 

descarregar el camió, la precinti, la identifiqui (fent constar el número de sitja) i 
l’entregui al cunicultor

  Autocontrols

Hem de verificar els proveïdors de pinso de l’explotació: fabricants i intermediaris tenen 
un número de registre i/o d’autorització que ha de constar en albarans o etiquetes

Hem de llegir les etiquetes del pinso i les receptes per comprovar que es corresponen 
la composició i el medicament prescrit

5. Proveïment     
de pinso
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  Documentació

Registre de tractaments medicamentosos, que recull l’entrada de pinsos 
medicamentosos

Fitxa 2

Arxiu amb tots els albarans i documents de compra de pinso que acompanya la 
indicació de la sitja; en el cas de pinsos medicamentosos, cal arxivar també l’etiqueta 
dels pinsos i la recepta veterinària

Sitges numerades per minimitzar 
el risc de contaminació 
encreuada.
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Per disposar d’un producte en un moment determinat, cal tenir-lo emmagatzemat 
en l’explotació, però és necessari que en el moment d’utilitzar-lo estigui en 
condicions òptimes.

  Requisits obligatoris

Cal no emmagatzemar productes tòxics o perillosos (fitosanitaris, fertilitzants...) en el 
mateix lloc que els pinsos

Cal emmagatzemar de manera que els pinsos quedin protegits de tot contacte amb 
organismes nocius (rosegadors, ocells, insectes...)

Cal netejar les zones d’emmagatzematge i les sitges quan sigui necessari per evitar la 
contaminació encreuada innecessària o altres perills

Cal emmagatzemar els pinsos per separat, segons classes i tipus, així com els 
medicamentosos dels no medicamentosos; les sitges han d’estar perfectament 
identificades

Cal mantenir netes i endreçades les zones d’emmagatzematge

Cal mantenir tancades i en bon estat de manteniment les sitges i els locals 
d’emmagatzematge per evitar filtracions d’aigua

Cal guardar els medicaments clarament identificats i separats d’altres productes

Cal emmagatzemar els medicaments segons les indicacions de l’etiqueta

Cal guardar els medicaments en l’envàs original i en un lloc net i sec

Cal eliminar els medicaments caducats en el contenidor de productes zoosanitaris

  Pràctiques correctes

Mesures per identificar els medicaments caducats i eliminar-los:
• Hem de comprovar les dates dels medicaments o pinsos medicamentosos
• Hem de llençar els medicaments caducats en el contenidor de productes zoosanitaris
• Hem de disposar de contracte per retirar els productes medicamentosos

Mesures per mantenir els productes en bon estat:
• Hem d’evitar el deteriorament dels productes
• Hem de renovar la recepta dels medicaments no consumits un cop caducada

6. Emmagatzematge
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  Autocontrols

Hem de comprovar 1 cop/setmana l’estat dels medicaments o pinsos 
medicamentosos i retirar-ne els caducats

Hem de comprovar 1 cop/mes que els medicaments o pinsos medicamentosos siguin 
en el magatzem i identificats

Hem de comprovar que tots els medicaments tinguin la corresponent recepta vigent

Hem de comprovar periòdicament la temperatura de la nevera (és aconsellable tenir 
un termòmetre dins per fer-ho)

L’autocontrol de l’aigua 
és imprescindible per a la 
salut dels conills.
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Hem de revisar el consum 
de pinso diàriament.
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Cal garantir que l’alimentació que administrem als animals en tot moment és 
adequada i de qualitat.

  Requisits obligatoris

Cal adequar l’alimentació per satisfer les necessitats fisiològiques i de nutrició dels 
animals segons l’estat i l’edat

Cal que els animals tinguin un accés fàcil i directe a l’aliment

Cal que l’explotació disposi d’aigua neta i adequada a l’espècie per abeurar els animals

Cal que els equips de subministrament d’aigua estiguin concebuts, construïts i ubicats 
de manera que es redueixi el risc de contaminació

  Pràctiques correctes

Mesures per evitar la presència de restes que es puguin fer malbé en el 
sistema d’alimentació:
• Hem de manipular els aliments correctament amb els utensilis nets i en bon estat
• Hem de netejar les menjadores sempre que convingui per mantenir-les en bones 

condicions higièniques; hem de retirant les restes de pinso en mal estat
• Hem de netejar les tremuges d’alimentació i canonades de distribució d’aigua, quan 

sigui necessari
• Hem de buidar, netejar i sanejar les sitges de manera periòdica

Mesures per evitar la presència de substàncies no desitjables en l’alimentació:
• Hem de manipular separadament els pinsos medicamentosos dels no 

medicamentosos per evitar qualsevol tipus de contaminació encreuada
• No hem de subministrar, en cap cas, aliments caducats, en mal estat de conservació 

o que puguin presentar qualsevol risc per a la salut dels animals

Mesures sobre la lactació controlada:
• No hem d’allargar-la més de 14 dies

Mesures per mantenir el sistema d’aigua potable net i en bon funcionament:
• Hem de tenir nets els dipòsits d’aigua i la xarxa de distribució
• Hem de tenir els dipòsits ben tapats per evitar l’entrada de brutícia, insectes, ratolins...

7. Subministrament 
d’aigua i aliments
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• Hem de realitzar el manteniment dels dipòsits d’acumulació d’aigua, si en disposem
• Hem de netejar els abeuradors i les canonades per mantenir-los en bones 

condicions higièniques
• Hem de revisar periòdicament els abeuradors per assegurar la disponibilitat d’aigua i 

evitar-ne pèrdues
• Hem de netejar els dipòsits i abeuradors a l’inici de cada lot o banda

Mesures per assegurar la qualitat sanitària de l’aigua:
• Hem de revisar el manteniment del sistema de potabilització de l’aigua
• Hem d’aplicar els productes per potabilitzar l’aigua, en cas que sigui necessari, 

segons la dosificació que correspongui

  Autocontrols

Hem de controlar l’estat de menjadores i abeuradors

Hem de controlar el correcte funcionament dels equips d’alimentació

Hem de controlar el nivell de qualitat de l’aigua de manera periòdica

Hem d’analitzar químicament i bacteriològicament l’aigua 1 cop/any

Hem de controlar l’estat de neteja dels dipòsits d’aigua a l’inici de cada lot o banda

Hem de verificar que l’aigua consumida és suficient en funció del nombre d’animals

Hem de verificar que arriba aigua al final de les conduccions

  Documentació

Acreditació de la procedència de l’aigua

Arxiu amb els resultats de les analítiques de l’aigua que no procedeix de la xarxa pública

Pla de neteja de les instal·lacions de l’aigua

Pla de control de l’aigua

Si el mètode de potabilització de l’aigua utilitza clor, convé comprovar la concentració de 
clor lliure residual de l’aigua subministrada als abeuradors amb kits reactius: el valor ha 
d’estar entre 0,2-0,6 mg Cl/l, segons recomanacions del Departament de Salut.

Si utilitzem altres mètodes alternatius per potabilitzar l’aigua (per exemple el peròxid d’hi-
drogen), convé fer servir el sistema corresponent per comprovar l’eficàcia de la desinfec-
ció de l’aigua fins a l’abeurador.
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Cal garantir la seguretat alimentaria de la nostra producció; per tant, el titular de 
l’explotació és el responsable de mantenir els animals en bon estat sanitari, però 
sempre amb la supervisió d’un veterinari.

  Requisits obligatoris

Cal mantenir els animals en bon estat sanitari

Cal tractar els animals malalts seguint les indicacions del veterinari

Cal que tots els animals que entren o surten de l’explotació vagin acompanyats 
del certificat sanitari de moviment, excepte si el moviment es produeix entre 
2 explotacions del mateix titular i dins del mateix municipi; a més, si van a 
l’escorxador, també cal que vagin acompanyats de la informació de la cadena 
alimentària

Cal que les explotacions disposin d’un pla sanitari bàsic, que ha de ser supervisat en 
aplicar-lo pel veterinari autoritzat/habilitat de l’explotació

Cal que l’explotació compleixi els plans oficials de control i vigilància, si s’escauen

Cal que l’explotació disposi d’una zona on poder separar els animals malalts 
(gàbies d’infermeria o quarantenes); és important fer la quarantena quan els animals 
provinents d’altres explotacions entren a la nostra

Cal declarar qualsevol malaltia inclosa en la llista de malalties de declaració obligatòria 
(MDO) de l’Organització Mundial de Sanitat Animal; actualment les MDO en conills 
incloses en la llista són: mixomatosi i malaltia hemorràgica vírica (RD 617/2007, 
que estableix la llista de malalties  declaració obligatòria dels animals i se’n regula la 
notificació)

Cal realitzar desparasitacions internes de manera periòdica; pel que fa a les externes, 
si cal

Cal vacunar contra la malaltia hemorràgica vírica de manera periòdica, excepte en les 
explotacions oficialment indemnes

Cal vacunar contra la mixomatosis de manera periòdica, excepte en les explotacions 
oficialment indemnes

Cal inspeccionar visualment 1 cop/dia els animals i vigilar l’aspecte sanitari dels 
animals i de l’alimentació

8. Sanitat animal
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  Pràctiques correctes

Hem de procurar netejar i desinfectar gàbies i utensilis després de cada cicle 
productiu per evitar les recirculacions de malalties infectocontagioses

Hem de procurar fer buits sanitaris

Hem d’aplicar un protocol d’higiene i desinfecció acurat després de l’aparició de 
qualsevol malaltia infectocontagiosa

Hem de disposar d’un veterinari responsable de l’explotació, que controli el pla estratègic contra 
les principals malalties que afecten l’explotació; hem de procurar seguir un sol criteri facultatiu

Hem d’aplicar autovacunes per problemes persistents, si és necessari; per exemple, 
contra enterobacteris

Hem de supervisar les gàbies periòdicament per retirar els cadàvers, si n’hi ha, i 
registrar les baixes

Hem d’evitar el contacte de gossos i gats amb materials, palla, aliments i instal·lacions 
de la granja, i que s’alimentin de carn de conill crua; si tenim aquests animals hem 
de desparasitar-los regularment. Amb aquestes mesures evitem la transmissió de 
malalties parasitàries com ara la cisticercosi, de la qual el conill és l’hoste intermediari

  Documentació

Registre de tractaments medicamentosos Fitxa 2

Programa sanitari

Arxiu amb certificats dels moviments d’animals

Registre de controls sanitaris realitzats als animals (analítiques)
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El titular dels animals és responsable que la medicació i la pauta d’administració 
siguin correctes; així mateix, és el responsable en cas de detectar residus antibi-
òtics, anticoccidians o altres substàncies prohibides en la carn.

  Requisits obligatoris

Cal utilitzar els medicaments tan sols quan és necessari; no s’ha de subministrar cap 
altra substància, tret de les administrades amb finalitats terapèutiques, profilàctiques o 
per tractament zootècnic

Cal subministrar medicaments o pinsos medicamentosos només amb prescripció del 
veterinari, amb la corresponent recepta vigent

Cal que només el personal qualificat i/o amb experiència administri medicaments o 
tractaments medicamentosos

Cal portar un registre dels tractaments medicamentosos realitzats

Cal seguir escrupolosament les indicacions del veterinari

Cal utilitzar, només, productes autoritzats i a les dosis autoritzades

Cal respectar el període de supressió dels fàrmacs indicat pel veterinari en la recepta i, 
a més, cal indicar-ho en la informació de la cadena alimentària

  Pràctiques correctes

Mesures per evitar equívocs en els tractaments:
• Hem de disposar del programa sanitari que marca els tractaments rutinaris
• Hem d’identificar de forma inequívoca l’animal o lot d’animals tractat
• Hem de procurar revisar els animals diàriament
• Hem de procurar elaborar un registre de fitxes d’ús dels medicaments

Mesures per evitar subministrar medicaments i altres substàncies alienes a 
l’alimentació un cop acabat el tractament de neteja i desinfecció:
• Hem de netejar el dipòsit i les conduccions per evitar que quedin restes de 

medicament en finalitzar un tractament subministrat a través de l’aigua de beguda 
mitjançant dipòsits

9. Tractaments    
dels animals
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• Hem de procurar assegurar el buidatge i la neteja complets de la sitja periòdicament
• Hem de realitzar operacions de neteja i desinfecció de les menjadores en acabar 

l’engreix
• Hem de netejar i desinfectar les instal·lacions periòdicament i en acabar l’engreix
• Hem de procurar disposar d’una sitja específica per a pinso de retirada
• Hem de netejar el sistema de distribució del pinso en passar de pinso 

medicamentós a pinso blanc o de retirada

Mesures que eviten la propagació de malalties:
• Hem de mantenir netes i en bon estat les xeringues
• Hem de desinfectar les agulles reutilitzades per a cada conilla reproductora o per a 

cada llodrigada; en cas de vacunar contra la mixomatosi, només cal bullir-les
• Hem de desinfectar els aparells utilitzats per al tractament després d’usar-los
• Hem d’evitar trencar la cadena de fred en productes que s’han de guardar 

refrigerats, seguint les indicacions del prospecte del medicament (productes 
injectables i vacunes)

  Autocontrols

Hem de controlar individualment i fer el seguiment dels animals medicats i lots

Hem de vigilar el període de supressió dels medicaments utilitzats, per cada lot 
d’animals que va a escorxador

  Documentació

Registre de tractaments medicamentosos Fitxa 2

Arxiu amb receptes veterinàries; les receptes de pinsos medicamentosos s’han 
d’arxivar conjuntament amb la resta de receptes
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La prevenció és bàsica a fi d’evitar l’entrada de malalties en la nostra granja i que 
es propaguin; alhora, això ens ha d’ajudar també a produir carn de qualitat, ja 
que minimitzem la intervenció amb medicaments i disminuïm costos.

  Requisits obligatoris

Cal que la instal·lació de noves explotacions no tingui lloc a menys de  
500 metres d’altres explotacions cunícoles, escorxadors o possibles fonts de contagi

Cal que les explotacions estiguin aïllades per una tanca perimètrica, de manera que es 
limiti i reguli sanitàriament l’accés de persones, animals i vehicles

Cal permetre la neteja i desinfecció eficients d’edificis, instal·lacions i utillatge

Cal que l’explotació compti amb instal·lacions o equips (com ara, motxilla de 
desinfecció) adequats en els accessos per assegurar la desinfecció de rodes de 
vehicles i calçat d’operaris i visitants

Cal que es netegin les gàbies i els equips després de la sortida de cada grup 
d’animals i, si és possible, el local, la nau o el mòdul productiu

Cal limitar i regular l’accés a l’explotació de persones, animals i vehicles

Cal proporcionar als visitants vestuari adequat de neteja i desinfecció fàcils o d’un sol ús

Cal portar un registre de visites on anotem totes les que es produeixin

Cal disposar d’un sistema adequat per eliminar cadàvers d’acord amb la normativa 
vigent

Cal situar el contenidor de cadàvers fora de la zona neta de la granja; cal que estigui 
en bones condicions i que sigui de fàcil accés per als vehicles que fan la recollida

Cal disposar d’un contenidor de productes zoosanitaris

  Pràctiques correctes

Mesures per minimitzar problemes sanitaris per accessos a les naus:
• Hem de demanar la butlleta de desinfecció als camions que entrin dins l’explotació 

per carregar bestiar, a fi de comprovar que han estat netejats i desinfectats 
correctament abans de venir a la nostra granja

• Hem de procurar tenir un sistema de desinfecció de calçat a l’entrada de les naus

10. Bioseguretat



26  |  GPCH Explotacions cunícoles

Desinfecció durant el buit sanitari, 
cal fer ús dels equips de
protecció individual.
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• Hem d’evitar, tant com puguem, l’entrada d’ocells, rosegadors i altres animals dins 
les granges, mitjançant les corresponents proteccions

• Hem de proporcionar als operaris formació bàsica en matèria de bioseguretat i 
benestar animal

• Hem de netejar i desinfectar l’utillatge emprat

Mesures per minimitzar l’impacte entre granges:
• No hem de compartir utillatges ni materials amb altres explotacions
• Hem de procurar aplicar la quarantena als animals procedents d’altres explotacions

Mesures per minimitzar l’impacte dels residus:
• Hem d’eliminar correctament els residus medicamentosos mitjançant el contenidor 

de productes zoosanitaris; a més, hem de tenir contractat un sistema de recollida i 
gestió autoritzat d’aquests residus

• Hem de garantir la ventilació de les fosses de dejeccions dins la granja, si en tenim, i 
evitar l’excés d’humitat

• Hem de tenir sempre tancats els contenidors de cadàvers i, un cop el camió 
ha carregat aquests cadàvers, hem de desinsectar i desinfectar el contenidor; 
convé que demanem a l’empresa de recollida de cadàvers que el camió estigui 
convenientment desinfectat

• Hem de mantenir net i endreçat tot el recinte de l’explotació per evitar l’acumulació 
de deixalles i materials de rebuig

  Autocontrols

Hem de controlar la butlleta de desinfecció dels camions i també controlar visualment 
l’estat de neteja de les gàbies de l’escorxador

Hem de comprovar periòdicament l’estat de la tanca perimètrica

Hem de seguir les instruccions dels productes de neteja i desinfecció que marca el 
fabricant

Hem de comprovar l’estat dels tancaments (obertures i sistemes per evitar l’entrada 
d’animals indesitjables)

  Documentació

Contracte amb el gestor de retirada de productes zoosanitaris

Registre general de visites Fitxa 3

Registre de neteja Fitxa 4

Pòlissa de retirada de cadàvers

Justificació documental de l’eliminació de cadàvers

Pla de control de plagues



28  |  GPCH Explotacions cunícoles

Treballar amb unes instal·lacions ben dissenyades ens assegura el benestar 
dels animals i ens ajuda a produir carn de millor qualitat; així evitem possibles 
trastorns que poden derivar en un augment de la incidència de malalties i, fins i 
tot, la mort dels animals.

  Requisits obligatoris

Cal que els animals siguin cuidats per personal suficient: amb prou capacitat, 
coneixements i competència professional

Cal que els animals disposin de la llum necessària per al desenvolupament, 
l’adaptació i les necessitats fisiològiques i etològiques

Cal disposar de la il·luminació apropiada per portar a terme una inspecció completa 
dels animals en tot moment

Cal adoptar les mesures necessàries per assegurar el benestar dels animals i evitar-
los patiments innecessaris

Cal que els materials utilitzats en instal·lacions i equips que puguin estar en contacte 
amb els animals no presentin cantells afilats ni sortints que els fereixin

Cal que les instal·lacions i els equips amb els quals els animals entren en contacte 
siguin de neteja i desinfecció fàcils

11. Benestar animal

Conilla amb els seus llodrigons 
abans del deslletament.
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Cal mantenir dins els límits la circulació de l’aire, el nivell de pols, la temperatura, la 
humitat relativa de l’aire i la concentració de gasos, a fi que no siguin perjudicials per 
als animals

Cal disposar d’un sistema d’emergència apropiat que garanteixi la renovació suficient 
de l’aire, en cas de fallada del sistema de ventilació artificial, per no perjudicar la salut i 
el benestar dels animals

Cal fer un manteniment periòdic dels sistemes d’alarma, si en tenim

Cal revisar els equips automàtics o mecànics indispensables per a la salut (equips de 
ventilació, alimentació i abeuratge) i el benestar dels animals, com a mínim 1 cop/dia, 
si en tenim

  Pràctiques correctes

Mesures per evitar l’estrès dels animals:
• Hem de tractar els animals sense brusquedats, crits ni cops, és a dir, de manera 

tranquil·la per evitar espantar-los
• Hem d’agafar els animals joves pel llom; hem de procurar no agafar els conills per les 

orelles, les potes ni les costelles
• Hem d’agafar els animals reproductors per les orelles i la pell del clatell simultàniament 

amb una mà i hem de deixar-los recolzar sobre l’avantbraç de la mà contrària

Mesures per millorar el confort dels animals:
• Hem de procurar disposar de reposapotes dins les gàbies de reproductores i futures 

reproductores
• Hem d’aportar material (palla, flocs...) perquè les conilles reproductores puguin fer el 

niu abans del part
• Hem de procurar engreixar junts els animals germans o agermanats
• Hem de separar, si podem, els animals més agressius dels més petits
• Hem de tenir dins les naus la temperatura ambiental adequada a cada tipus 

d’animal
• Hem de netejar i desinfectar les gàbies quan surtin els animals
• Hem de tenir les gàbies per anar a escorxador netes, desinfectades i en perfecte estat

  Autocontrols

Hem d’inspeccionar els equips automàtics o mecànics indispensables per a la salut i 
el benestar dels animals, com a mínim 1 cop/dia, si en tenim

Hem de verificar 1 cop/setmana els sistemes d’alarma per detectar errades en el 
funcionament, si en tenim

Hem de demanar el butlletí de neteja i desinfecció del vehicle i les gàbies de transport 
a l’escorxador, i hem d’inspeccionar-les visualment

Hem d’assegurar-nos que els mitjans de transport estan autoritzats i que carreguen 
els animals correctament
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La cria de conills, de la mateixa manera que altres activitats ramaderes i/o industrials, 
genera uns residus i subproductes que cal gestionar de manera adequada per no 
malmetre l’entorn. La conservació del medi per part de les empreses és un aspecte 
que els consumidors valoren cada cop més i associen amb productes de qualitat.

  Requisits obligatoris

Cal que disposem del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes

Cal que les explotacions comptin amb un sistema d’emmagatzematge de les 
dejeccions construït amb materials i formes que garanteixin l’estanquitat, evitin la 
lixiviació, la percolació o l’escolament, no produeixin cap mena d’afectació al domini 
públic hidràulic i tinguin una autonomia d’emmagatzematge suficient  
–mesurada en mesos– en funció de les possibilitats d’aplicació agrícola d’aquestes 
dejeccions i de la zona de Catalunya on s’ubiqui la granja

Cal disposar de superfície agrícola suficient, segons el Pla de gestió, per gestionar correctament 
les dejeccions generades; aquesta base agrícola pot ser substituïda per la presentació –
degudament documentada– de propostes alternatives de gestió, com ara la gestió fora del marc 
agrari, o qualsevol altre sistema que permeti una correcta gestió de les dejeccions

Cal respectar les quantitats i èpoques de l’any en què fem l’aplicació de les dejeccions 
utilitzades com a adob orgànic, d’acord amb el que estableix la normativa

Cal respectar les distàncies al voltant d’altres explotacions, habitatges, cursos 
d’aigua... en aplicar les dejeccions al sòl

Cal fer l’espargiment –o incorporació al sòl– de les dejeccions només en terres de conreu, 
prats, pastures i en activitats de rehabilitació de sòls o revegetació d’espais degradats; 
aquesta aplicació no es pot fer en marges, ribassos o espones de les parcel·les

Cal prendre mesures per minimitzar l’escolament superficial i afavorir la infiltració de l’aigua 
(de reg o de pluja) en aplicar dejeccions a terrenys de pendent local superior al 5%

Cal no aplicar dejeccions a terrenys inundables en èpoques de risc d’inundació

Cal incorporar les dejeccions al sòl (voltejant el terreny o injectant-les) per evitar males 
olors o pèrdues de nitrogen (N)

  Pràctiques correctes

Hem de mantenir el recinte perimètric de la granja en bones condicions

12. Medi ambient
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  Autocontrols

Hem de realitzar el control de plagues dels arbres i males herbes, i netejar el recinte

Hem de controlar el sistema d’emmagatzematge de residus ramaders

  Documentació

Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, que ha d’estar actualitzat i 
a disposició de les administracions competents; cal conservar-lo com a 
mínim 5 anys. Si l’explotació cunícola està sotmesa al règim d’autorització 
ambiental (annex I de la Llei de prevenció i control ambientals de les 
activitats), cal que presenti anualment aquest Llibre de gestió al DAAM.

Fitxa 6

Comprovants de lliurament de dejeccions –en el cas que siguin gestionades fora del marc 
agrari mitjançant un gestor de residus autoritzat– que hem de conservar en el Llibre de gestió, 
juntament amb el justificant original signat per transportista i destinatari final, quan s’escaigui

Registre d’utilització de productes fitosanitaris. Fitxa 5

Documentació de trasllat
Els animals que es destinen a escorxador han d’anar acompanyats de la corresponent 
documentació sanitària:
• Si van destinats a escorxadors catalans, amb el document sanitari de trasllat per vida o 

escorxador signat pel titular o responsable de l’explotació.
• Si van destinats a escorxadors fora de Catalunya, amb el certificat sanitari de moviment 

facilitat pel DAAM.

Document d’informació de la cadena alimentària
Els animals també han d’anar acompanyats del document d’informació de la cadena alimentària (ICA), que 
ha d’omplir el ramader/a responsable de l’expedició dels conills amb les dades d’aquests animals.

El sacrifici de conills per a la venda a tercers s’ha de fer en escorxadors autoritzats per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

13. Documents     
que han d’acompanyar els animals                     
destinats a escorxadorbient
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14.1. Registre de traçabilitat Fitxa 1

Número de lot o banda d’engreix Vist i plau del veterinari
Nom Data

Data de naixement Data d’entrada a engreix

Nre. conills deslletats Data 1a sortida 1a sortida nre. conills Pes
Total baixes Data 2a sortida 2a sortida nre. conills Pes

Total conills sortida Data 3a sortida 3a sortida nre. conills Pes
Data 4a sortida 4a sortida nre. conills Pes

Nombre de baixes Tractaments Pinso Observacions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Imprimiu-vos aquesta pàgina amb els paràmetres de l’impresora ajustats a mida DIN A-4 (210 x 297 mm)
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14.4. R
egistre de desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions, 

 
 

 Fitxa 4
 

i de neteja d’ instal·lacions, equips i vehicles 

Full núm
ero

: .................

E
xplotació: ......................................... 

P
oblació:  ......................................... 

M
arca oficial: ...................................

D
ata

P
ro

d
ucte

Llo
c ap

licació
D

o
si

D
esinfecció

D
esinsectació

D
esratització

N
eteja

O
b

servacio
ns

Im
prim

iu-vos aquesta pàgina am
b els paràm

etres de l’im
presora ajustats a m

ida D
IN

 A
-4 (210 x 297 m

m
)



Explotacions cunícoles GPCH  |  37

14
.5
.	
R
eg
is
tre
	d
’u
tili
tz
ac
ió
	d
e	
pr
od
uc
te
s	
fito
sa
ni
ta
ris

  
 

 F
it

xa
 5

 
i b

io
ci

de
s 

d’
ap

lic
ac

ió
 a

 l’
ex

te
rio

r d
e 

la
 g

ra
nj

a 

Fu
ll 

nú
m

er
o

: .
...

...
...

...
...

.

E
xp

lo
ta

ci
ó:

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 
P

ob
la

ci
ó:

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 
M

ar
ca

 o
fic

ia
l: 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

D
at

a
P

ro
d

uc
te

Ll
o

c 
ap

lic
ac

ió
D

o
si

Fi
to

sa
ni

ta
ri

B
io

ci
d

a
O

b
se

rv
ac

io
ns

Im
pr

im
iu

-v
os

 a
qu

es
ta

 p
àg

in
a 

am
b 

el
s 

pa
rà

m
et

re
s 

de
 l’

im
pr

es
or

a 
aj

us
ta

ts
 a

 m
id

a 
D

IN
 A

-4
 (2

10
 x

 2
97

 m
m

)



38  |  GPCH Explotacions cunícoles

14.6. Llibre de gestió de dejeccions ramaderes   Fitxa 6

Les explotacions cunícoles han de portar el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, 
en el qual han de constar les dades següents:

1. Quantitats de dejeccions extretes de fosses, femers o dipòsits, amb 
expressió de la seva destinació:

1.1. En cas d’aplicació agrícola: referència SIGPAC, persona cultivadora, quantitats 
efectivament aplicades (en m3 o tones, i també en kg de N), data d’aplicació i 
cultiu implantat o previst d’implantar; hem de fer constar, quan s’escaigui, el nom 
o la raó social del transportista i l’aplicador.

Les quantitats de N i dejeccions es calculen en base al nombre d’animals, 
efectivament, criats o mantinguts en l’explotació; la concentració de N en les 
dejeccions s’ha d’ajustar en funció del volum realment produït d’aquestes  
dejeccions.

1.2. En cas de lliurament a centre de gestió de dejeccions ramaderes o gestor de residus 
autoritzat: nom o raó social del destinatari, data de lliurament, quantitat (en volum 
o massa i també en kg de N).

2. Quantitat de dejeccions anuals produïdes i les que preveiem produir.

3. Aplicacions de tot tipus de fertilitzants nitrogenats, en cas de parcel·les 
gestionades agrícolament per la persona titular de l’explotació ramadera i 
situades en zones vulnerables.

El Llibre de gestió ha d’estar a disposició de les administracions competents i les anota-
cions les hem de fer dins els 7 dies següents a l’acció; cal conservar-lo durant els 5 anys 
posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament.

Si hi ha plans de gestió conjunts, cal portar un llibre de gestió de caràcter col·lectiu però 
que permeti saber les dades de cada explotació individual.
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Pla de neteja i desinfecció (N+D)

El Pla de neteja i desinfecció és el document escrit on fem constar el procediment 
i els productes utilitzats en la neteja de les diferents instal·lacions.

Recordem que hem de:

• Procurar que qui utilitzi i manipuli productes zoosanitaris tingui formació per aplicar-los; 
si l’aplicació la fa personal de l’explotació, el titular ha de tenir la formació adequada 
d’aplicador de productes zoosanitaris

• Netejar les sales, naus i gàbies cada cop que es buiden i abans d’entrar-hi nous animals
• Utilitzar productes per a ús ramader
• Netejar sempre, abans de desinfectar, les gàbies i altres materials
• Utilitzar només productes autoritzats i respectar la dosificació i les instruccions donades 

pel fabricant
• Guardar el desinfectant en l’envàs original, tapat i separat d’aliments i medicaments
• Guardar els productes de neteja adequadament i separats dels productes d’alimenta-

ció animal
• Desinfectar l’ambient periòdicament
• Portar l’equip de protecció individual (guants, mascareta, calçat i roba adequada) quan 

polvoritzeu desinfectants
• Tenir actualitzat el Registre de desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions, i de ne-

teja d’instal·lacions, equips i vehicles

En els quadres següents podem observar exemples de plans de neteja i desinfecció.

EQUIP: NAUS O GÀBIES

FASES DE NETEJA:
• Retirar la brutícia més grollera
• Eliminar les restes de pèl de les gàbies cremant-les amb cremadors autoritzats o 

eliminant-les amb aspiradors industrials

Annex:
Plans i programes
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• Eliminar el pèl acumulat en les instal·lacions
• Rascar les restes de material orgànic enganxades a les gàbies
• Netejar amb aigua i detergent (si és possible)
• Esbandir amb aigua de pressió (si és possible)
• Desinfectar

PRODUCTE: sabó, escuma enzimàtica, desincrustant...

FREQÜÈNCIA: quan es buiden

COMPROVACIÓ: visual; hem de tenir cura de racons, abeuradors i menjadores

EQUIP: NIALS

FASES DE NETEJA:
• Retirar el material de niu (palla, flocs...)
• Rascar les restes de matèria orgànica
• Netejar el niu amb una solució d’aigua i desinfectant

PRODUCTE: sabó i desinfectant

FREQÜÈNCIA: cada cop que sigui necessari (observació de brutícia) i abans de cada part

COMPROVACIÓ: visual

EQUIP: NIALS – Maneig del part i higiene dels nius

FASES DE MANEIG:
• Utilitzar un nial net, desinfectat i sec
• Col·locar material net i sec per ajudar la conilla a confeccionar el niu
• Netejar totes les restes de sang i despulles després del part; si convé, canviar tot el 

material del niu
• Revisar a diari els nius durant la primera fase de lactació, per tal de controlar 

malalties; retirar tots els llodrigons morts i les restes orgàniques
• Utilitzar materials o productes assecants per ajudar a sanejar el niu i evitar un excés d’humitat

PRODUCTE: productes assecants o antisèptics

FREQÜÈNCIA: en cada part

COMPROVACIÓ: visual

EQUIP: DIPÒSITS D’AIGUA

FASES DE NETEJA:
• Buidar-los completament
• Netejar amb un raspall dur i lleixiu o qualsevol altre producte apte per a la desinfecció d’aigua
• Esbandir molt bé amb abundant aigua abans de tornar-los a omplir
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PRODUCTE: lleixiu

FREQÜÈNCIA: ................................. (segons necessitats)

COMPROVACIÓ: visual

EQUIP: CANONADES D’AIGUA

FASES DE NETEJA:
• Aplicar producte desinfectant a la canonada principal
• Esbandir deixant circular aigua

PRODUCTE: producte iodat, amoni quaternari...

FREQÜÈNCIA: a l’inici de cada lot

COMPROVACIÓ: visual

EQUIP: SITGES

FASES DE NETEJA:
• Buidar-les del tot
• Eliminar les restes de pinso mitjançant una retirada física en sec
• Treure les restes que queden incrustades a les parets
• Tractar amb un desinfectant amb activitat antifúngica (amb un producte autoritzat 

per a aquesta finalitat)
• Deixar ventilar

PRODUCTE: desinfectant antifúngic

FREQÜÈNCIA: 1 cop/any

COMPROVACIÓ: visual

Pla de control de plagues

El Pla de control de plagues és el document escrit on fem constar totes les 
actuacions que realitzem per evitar i eliminar la presència d’animals no desitjats 
en les nostres instal·lacions.

Recordem que hem de:

• Prioritzar sempre la prevenció
• Limitar l’ús de plaguicides químics a favor de mitjans físics
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• Fer-ne l’aplicació de forma exclusiva per una persona que disposi del carnet d’aplicador 
de tractaments DDD1

• Portar l’equip de protecció personal (guants, mascareta, botes, roba adequada...) quan 
apliquem insecticides

• Portar guants quan apliquem raticides per evitar el contacte directe amb el producte
• Utilitzar només productes autoritzats
• Guardar sempre el producte en l’envàs original
• Utilitzar-los segons les especificacions de l’etiqueta
• Contractar només empreses inscrites en el Registre oficial d’establiments i serveis pla-

guicides (ROESP)
• Evitar que els conills entrin en contacte amb els productes plaguicides
• Controlar que no hi hagi obertures en les parets (forats o escletxes per on puguin entrar 

els animals indesitjables)

Què ha de contenir el Pla de control de plagues?

• Persona o empresa responsable
• Descripció de les barreres físiques i altres condicions de caràcter estructural i localitza-

ció sobre plànol o croquis
• Comprovació de la mesura i la seva freqüència
• Productes que cal utilitzar i instruccions d’ús
• Registre d’actuacions i incidències, en el nostre cas el Registre d’utilització de produc-

tes fitosanitaris i biocides d’aplicació a l’exterior de la granja

Pla de control de l’aigua

El Pla de control de l’aigua és el document escrit on recollim les principals 
característiques de la instal·lació d’aigua de l’explotació.

Recordem que hem de:

• Tenir l’interval de clor residual lliure en la xarxa de distribució entre 0,2-0,6 mg/l
• Procurar utilitzar un dosificador automàtic per potabilitzar l’aigua

1. En el web del DAAM podem trobar informació sobre el carnet DDD i com obtenir-lo: http://www.gencat.cat/
salut/depsalut/html/ca/dir2149/cursplag.htm.
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Què ha de contenir el Pla de control de l’aigua?

• Font de subministrament (cal contracte de subministrament si disposa d’aigua de xar-
xa pública o concessió de l’Agència Catalana de l’Aigua si disposa de captació pròpia):
- Xarxa pública
- Captació pròpia
- Cisternes

• Instal·lacions:
- Material de les canonades
- Capacitat de sistemes d’emmagatzematge (si n’hi ha)

• Plànol o croquis de la instal·lació
• Tractaments (en cas que l’aigua no provingui de xarxa):

- Mètode
- Producte utilitzat
- Dosificació
- Temps de contacte
- Persona responsable

• Operacions de manteniment de captacions, dipòsits i cisternes i equips de 
tractament (si s’escau):
- Control del manteniment / Pla de neteja
- Freqüència

• Registres:
- Arxiu amb els resultats de les analítiques de l’aigua que no procedeix de la xarxa pública

Programa sobre l’eliminació de cadàvers

És el document que descriu el mètode que utilitzem per eliminar els cadàvers de 
la nostra explotació.

Recordem que hem de:

• Disposar d’un sistema legal per eliminar cadàvers, d’acord amb la normativa vigent
• Tenir una pòlissa de retirada de cadàvers

Procediment (exemple):

1. Repassar diàriament l’engreix i la maternitat, per observar possibles baixes
2. Agafar els conills morts amb guants i dipositar-los en un recipient d’ús exclusiu per ser 
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transportats al contenidor
3. Introduir els animals morts al contenidor
4. Assegurar la tapa del contenidor, que a més ha de ser d’ús exclusiu i estanc
5. Netejar i desinfectar el recipient de transport

Programa sobre l’ús correcte de medicaments

És el document que descriu com s’utilitzen els medicaments

Procediment (exemple):

1. Controlar que en arribar els medicaments a l’explotació es corresponguin amb la recep-
ta; arxiveu la documentació

2. Guardar els medicaments segons les especificacions de l’etiqueta
3. Verificar que sigui el producte adequat abans d’administrar-lo, controleu la data de 

caducitat i visualment, l’estat
4. Seguir les indicacions del veterinari que ha fet la recepta o, si no en teniu, les indicacions 

del prospecte, abans d’administrar-lo
5. Eliminar les restes d’envasos en el contenidor de productes zoosanitaris
6. Netejar i desinfectar els utensilis que han entrat en contacte amb els animals, com 

ara les xeringues
7. Controlar periòdicament els medicaments caducats i elimineu-los en el contenidor de 

productes zoosanitaris
8. Tenir actualitzat el Registre de tractaments medicamentosos
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