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S E G U R E TAT  A L I M E N T À R I A

La salmonel·la és un bacteri que viu
principalment al tracte intestinal dels
animals i és el causant de la
salmonel·losi. Té una gran capacitat
d’adaptació: es pot localitzar a les restes
de purins i de pols en corrals buits,
equipaments i sistemes de ventilació de
les explotacions.

Per què és important controlar-la?

Segons dades epidemiològiques, 
la salmonel·la causa un terç de 
les toxiinfeccions alimentàries que 
es produeixen a Catalunya. La carn 
de porc n’és la principal font després
dels ous i la carn d’aviram. 

És també un trastorn per a la producció
porcina perquè causa febre, diarrea i
retard en el creixement, sobretot en 
els porcs de transició i d’engreix.

El problema principal són els animals
portadors, que sense manifestar signes
clínics, poden propagar la salmonel·la
a través de les femtes. 
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Es tracta d’un problema de salut pública i de sanitat animal que pot afectar a mitjà termini la projecció
comercial del porc i dels seus productes tant en mercats nacionals com internacionals.

Eviteu
que entri a la granja

Assegureu el bon estat sanitari de la reposició
que entreu a l’explotació i poseu els animals en
quarantena ja que l’estrès del transport els fa
més vulnerables al contagi. 

Utilitzeu aigua potable o cloreu l’aigua de pou.

Sol·liciteu als vostres proveïdors de pinso que facin
autocontrols per garantir l'absència de salmonel·la.

No permeteu l’entrada de rosegadors, ocells i altres
animals indesitjables perquè poden actuar com a
vectors de transmissió de la salmonel·la als porcs: 
– Mantingueu en bon estat les naus, les teles de

mosquitera de les finestres i les cortines de les
portes. 

– Assegureu l’eficàcia del Pla de control de
plagues i altres animals indesitjables.

Adeqüeu els vestidors per als treballadors i  els
visitants per facilitar la higiene personal, el canvi
de roba i la desinfecció del calçat i els estris de
treball.

Eviteu l’entrada de vehicles (càrrega i descàrrega
d’animals, pinso, recollida de cadàvers, visites,
etc.) dins l’explotació. En cas necessari, pren-
gueu cura especial del següent:
– La desinfecció de les rodes dels vehicles
– La neteja de restes de fems, pinso o altres

materials que caiguin dels camions.

Eviteu
que es transmeti

Utilitzeu sistemes tot dins-tot fora, netegeu i
desinfecteu entre lots.

Tingueu en compte que la presència de malalties
a la granja (Aujeszky, PRSS, disenteria o parasi-
tosi intestinals) poden afavorir la propagació i el
contagi de la salmonel·la. 

Les situacions d’estrès (alta densitat, mal
maneig en l’engreix o en el transport)
afavoreixen que animals portadors excretin
salmonel·les per les femtes. Per evitar-ho,
mantingueu un elevat grau de benestar dels
animals.

Disposeu d' instal·lacions adequades per facilitar
l’evacuació de purins i la neteja periòdica de la
nau.    

Formeu
els treballadors 

Doneu-los la capacitació necessària i
consciencieu-los de la importància de seguir
unes pràctiques correctes per prevenir la
transmissió de salmonel·la.

Al principi de cada jornada, el personal ha de
fer servir roba neta i calçat desinfectat i d’ús
exclusiu de la granja. 

Assegureu-vos que segueixin mesures d’higiene
personal.

Comenceu a treballar per la nau dels animals
més joves i, quan canvieu de nau, desinfecteu
el calçat. 

NNoo
hhii  hhaa  uunnaa

eessttrraattèèggiiaa  ddee  ccoonnttrrooll
úúnniiccaa,,  ccaall  ccoommbbiinnaarr  mmeessuurreess
pprrààccttiiqquueess  eenn  ffuunncciióó  ddee  ccaaddaa
ggrraannjjaa..  AAqquueesstteess  mmeessuurreess  ssóónn
vvààlliiddeess  ppeerr  aall  mmaanntteenniimmeenntt  ddee

ll’’eessttaatt  ssaanniittaarrii  ggeenneerraall  ii  eess
ppooddeenn  iinntteeggrraarr  eenn  eell  CCooddii  ddee

pprrààccttiiqquueess  ccoorrrreecctteess..


