
6. RESIDUS PROCEDENTS D’ANIMALS 

D’EXPERIMENTACIÓ.  
ESTABULARIS

6.1.  INTRODUCCIÓ

Es considera animal d’experimentació qualsevol ésser viu vertebrat no humà utilitzat o
destinat a ésser utilitzat en experimentació. Se n’exclouen les formes fetals o embrionàries.

Als laboratoris d’experimentació es fan servir diferents espècies d’animals; les més co-
munes són: rates de laboratori, ratolins, conills, granotes, peixos, guatlles, tortugues, coloms i
porcs. També es poden fer servir mones, gats i gossos. Cada espècie presenta una sèrie de
característiques que la fan més adient que les altres per a determinats experiments. 

Un animal que s’hagi d’utilitzar per a l’experimentació ha de presentar una sèrie de
garanties: n’hem de conèixer tant l’estat de salut sanitari (un animal amb símptomes d’alguna
malaltia podria donar resultats falsos en l’experiment) com l’origen (mai han d’acceptar-se ani-
mals que no provinguin d’un subministrador que ens ofereixi prou garanties). Un exemple im-
portant de l’estat sanitari dels animals de laboratori són les mones: com que són els animals
més semblants a l’home, poden traspassar-nos multitud de malalties, fins i tot algunes de mor-
tals. Per això és necessari que aquests animals estiguin completament sans abans de treballar-
hi, ja no només perquè l’estudi sigui correcte, sinó també per la nostra pròpia seguretat.

6.2.  GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus procedents d’animals d’experimentació, com ara cadàvers, parts del cos i al-
tres residus anatòmics, llits d’animalari o qualsevol altre material contaminat, hauran de ser
eliminats, si es pot, a la mateixa instal·lació per mitjà d’un sistema d’incineració. Si això no és
possible, l’eliminació es realitzarà mitjançant serveis externs. En aquest cas els cadàvers i les
restes d’animals s’emmagatzemaran en un congelador a -20º de temperatura. En tot cas s’hau-
ran de tenir en compte i s’hauran de complir estrictament les mesures de seguretat exposades
en l’apartat 6.4.1 d’aquest capítol en el cas d’animals d’experimentació als quals s’hagi inocu-
lat agents biològics llistats en el Reial Decret 664/1997 (BOE de 24 de maig de 1997) o els
quals en siguin portadors.

Cal tenir en compte que molts animals d’experimentació no han estat infectats i, per
tant, els residus associats no han de ser catalogats com a residus especials. Aquest és el cas
dels animals d’experimentació emprats als laboratoris de psicologia o per a proves farma-
cològiques, tests d’al·lèrgies, etc.

Els residus no orgànics poden ser eliminats pel servei de recollida d’escombraries normal,
sempre que no siguin susceptibles d’estar contaminats per agents biològics. En aquest darrer cas
hauran de complir-se les mesures de seguretat exposades en l’apartat 6.4.1 d’aquest capítol.

Els residus punxants, els tubs, les restes de medicaments o qualsevol altre residu san-
itari hauran de gestionar-se d’acord amb el que s’ha exposat en el capítol 4 sobre gestió de
residus sanitaris.



La periodicitat de la neteja del material depèn del material mateix. Així, es recomana que
les cubetes i els llits es netegin de 2 a 3 cops per setmana; les reixes i els separadors, un cop
per setmana; els biberons i els taps es rentaran cada cop que s’omplin; les safates recol·lec-
tores d’excrements, cada 1-3 dies; les prestatgeries o racks, quinzenalment i fora de la sala
d’animals; els boxs de gossos, gats i primats, diàriament; etc.

6.3.  RISC BIOLÒGIC ALS LABORATORIS AMB ANIMALS 
D’EXPERIMENTACIÓ

El risc biològic es deriva del contacte amb els animals de laboratori o bé amb els seus
productes, i es pot concretar en uns danys per a la salut de tipus infecciós, tòxic o al·lèrgic.

Les vies d’entrada a l’organisme poden ser:

• Respiratòria: per la inhalació d’aerosols que poden contenir pols, descamacions, 
matèria fecal, partícules vegetals, espores, etc.

• Digestiva: per ingestió. Normalment és deguda a l’aspiració oral amb pipeta, però 
també es pot produir per fumar, beure o menjar al laboratori, per una higiene perso-
nal defectuosa, etc.

• Dèrmica o cutaneomucosa: per contacte a través de petites ferides o punxades. 
També per picadures d’artròpodes que s’han infectat prèviament picant animals in-
fectats.

• Conjuntiva: per projecció d’aerosols sobre la mucosa ocular, mitjançant aparells òp-
tics contaminats o per la projecció de gotes de medis de cultiu infecciosos sobre els 
ulls.

Les fonts de contaminació procedeixen de feines que es realitzen amb agents infec-
ciosos coneguts, amb animals infectats i amb fluids biològics.

Hem de tenir present, com a font important de risc biològic, tant les malalties transme-
ses de l’animal a l’home (zoonosi), com les que l’home pot transmetre a l’animal (antropo-
zoonosi).

6.4.  MESURES PREVENTIVES

Com a recomanacions generals, tots els treballadors, inclòs el personal auxiliar que tre-
balli amb animals, han d’ésser informats dels riscos inherents al treball que realitzen i rebre for-
mació sistemàtica en matèria de tècniques, instrumentació, mètodes de treball i equips de
protecció individual (EPI) que evitin la possibilitat de contraure una malaltia i la dispersió del
contaminant al laboratori d’experimentació animal, amb el consegüent perill per a la comunitat.
Des del punt de vista estructural, els serveis relacionats amb les instal·lacions dels animals 
d’experimentació, com els magatzems de llits, d’aliments per als animals o de gàbies, així com
els vestidors i els lavabos del personal, excepte si el nivell de seguretat requerit indica el con-
trari, han de trobar-se fora de la unitat animal però a prop d’ella.

6.4.1. NIVELLS DE BIOSEGURETAT

De forma anàloga al que s’ha exposat en el capítol 4 sobre gestió de residus sanitaris, els labo-
ratoris que utilitzen animals d’experimentació poden classificar-se segons els tipus d’agents 

M A N U A L D E  G E S T I Ó  D E L S  R E S I D U S  E S P E C I A L S  D E  L A U N I V E R S I TAT D E  B A R C E L O N A120



R E S I D U S  P R O C E D E N T S  D ’ A N I M A L S  D ’ E X P E R I M E N TA C I Ó .  E S TA B U L A R I S 121

biològics amb què treballen, és a dir, tenint en compte el tipus de microorganisme amb què tre-
ballem o de què pot ser portador l’animal (Reial Decret 664/1997, BOE de 24 de maig de 1997).
Així, trobem 4 nivells de bioseguretat amb mesures específiques. A causa de la temàtica
d’aquest manual només s’exposen les que fan referència a gestió de residus, desinfecció i des-
contaminació.

Nivel l  de seguretat  1  (mesures bàsiques)

• Els sostres, les parets i els terres han de ser de materials resistents i han d’oferir un 
recobriment estanc fàcil de netejar i de desinfectar. El terra, concretament, ha de ser 
uniforme, impermeable, cal que tingui una superfície que no rellisqui, i ha de poder 
suportar sense perill el pes i el desplaçament de les gàbies i de qualsevol equip 
mòbil. Els sifons del terra, si n’hi ha, han de ser descontaminats regularment. 

• S’han de prendre mesures de seguretat per evitar fugides d’animals a l’exterior. Si 
s’escapa de les gàbies qualsevol animal de laboratori s’haurà de sacrificar una ve-
gada capturat i s’incinerarà (o es gestionarà exteriorment per a la seva incineració).

• Hauran de donar-se consignes precises al personal perquè es prenguin totes les 
precaucions necessàries per minimitzar la generació d’aerosols.

• Les gàbies, les caixes, les prestatgeries i les instal·lacions en general han de cons-
truir-se amb materials apropiats i cal que estiguin concebudes de forma que no pre-
sentin cap risc per a l’animal i que puguin desinfectar-se fàcilment.

• Els cadàvers i els rebuigs dels animals han d’eliminar-se ràpidament. Mentrestant, 
es guardaran en un frigorífic dins d’un envalatge estanc, esquarterat si es tracta 
d’un animal gran. En el cas de marcatge radioactiu, les condicions d’eliminació són 
les definides en la reglamentació sobre residus radioactius i han de respectar-se 
rigorosament. A tal fi, es seguiran les indicacions fetes al apartat 5.5.2. relatiu a la 
gestió dels residus radioctius sòlids.

Nivel l  de seguretat  2

A més de les mesures bàsiques de seguretat exposades per al nivell 1, hauran de com-
plir-se les mesures següents:

• Tota manipulació susceptible de generar un aerosol infecciós haurà d’efectuar-se 
dins d’una cabina de seguretat biològica del tipus I o II o amb protecció personal fa-
cial (mascareta, ulleres).

• Les gàbies dels animals han de ser desinfectades preferentment mitjançant el sis-
tema d’autoclau. Si això no és possible, la desinfecció es durà a terme mitjançant 
una solució descontaminant eficaç (hipoclorit sòdic, per exemple). Les superfícies 
de treball han de descontaminar-se ràpidament després de cada experiment.

• Els residus de la unitat d’animals es descontaminaran (en l’autoclau o en una cabi-
na de fumigació) abans d’ésser eliminats per les vies convencionals. Els animals 
morts s’evacuaran de l’animalari en borses de plàstic dobles, soldades i estanques 
o en contenidors hermètics i posteriorment s’incineraran.

Nivel l  de seguretat  3

A més de les mesures bàsiques de seguretat exposades per als nivells 1 i 2, hauran de
complir-se les mesures següents:

• L’autoclau per a la desinfecció se situarà a l’interior de la unitat d’animals. Quan es 
tracti d’animals grans, caldrà un dispositiu de fumigació o un bany amb desinfectant, 
amb la possibilitat d’accés per l’interior i l’exterior de la unitat.



• El sistema de ventilació ha d’evacuar l’aire a l’exterior de l’edifici en una zona on no 
hi hagi cap risc de reciclatge. Si no és possible, l’aire extret haurà de filtrar-se mit-
jançant un filtre d’alta eficàcia HEPA. L’entrada d’aire ha de ser de tal forma que a 
la unitat el corrent circuli de l’exterior de la zona cap a l’interior, i el vestíbul ha de 
quedar en depressió intermèdia.

• Si es fa servir un circuit de buit, haurà d’estar protegit per filtres HEPA i les trampes 
d’aigua han de contenir un desinfectant apropiat.

• Les gàbies ocupades pels animals infectats han d’estar situades en recintes de se-
guretat adaptats. Si és possible, les gàbies seran descontaminades en l’autoclau 
abans del canvi de llits i abans de la neteja.

• L’aire filtrat provinent d’aquests recintes haurà d’expulsar-se dins del circuit d’ex-
tracció principal del laboratori o directament a l’exterior, si és que no hi ha risc de 
reciclatge.

• El vestuari de treball ha de ser complet i haurà de descontaminar-se abans de por-
tar-lo a rentar.

• Els animals morts han de ser col·locats en una doble bossa estanca dins de la uni-
tat; l’exterior de la bossa es descontaminarà per fumigació o submergint-lo en un 
bany descontaminant. Després s’ha d’incinerar.

Nivel l  de seguretat  4

A més de les mesures bàsiques de seguretat exposades per als nivell 1, 2 i 3, hauran
de complir-se les mesures següents:

• És indispensable disposar d’un autoclau amb doble porta.
• Les conduccions elèctriques, la lluminària, les boques i els conductes d’aspiració 

s’hauran de concebre de manera que la deposició de pols sigui la mínima possible. 
Els circuits de ventilació han d’ésser totalment estancs.

• El sistema de ventilació ha de ser autònom, ha de mantenir una depressió controla-
da, sempre circulant de la zona menys contaminada cap a les zones de major con-
taminació. L’aire extret es filtrarà a través de filtres HEPA i haurà d’expulsar-se a l’ex-
terior.

• L’aire expulsat de les cabines de seguretat microbiològica, si es filtra a través de fil-
tres HEPA, es podrà expulsar a l’exterior pel conducte d’evacuació general. Si no és 
així, s’ha de fer passar a través dels filtres principals de tractament d’aires abans 
d’expulsar-se a l’exterior. S’han de prendre precaucions durant el canvi dels filtres: 
cal descontaminar-los prèviament i cal emprar roba de protecció.

• La descontaminació per calor o amb una solució descontaminant d’eficàcia compro-
vada és obligatòria per a tots els efluents líquids (lavabos, dutxes, sifó del WC i con-
densacions de l’autoclau).

• Els animals infectats han d’ésser mantinguts a les cabines de confinament de classe 
III, dins de sales en depressió o dins dels dispositius de confinament parcial, venti-
lats per un corrent d’aire ascendent filtrat a través de filtres HEPA.

En la taula següent s’exposen de forma resumida les mesures principals de seguretat
biològica:
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Mesures particulars seguint els nivells de seguretat biològica (NSB)

NSB 2 NSB 3 NSB 4

Equips per al personal Bata tancada Granota, Compartiment amb
per l’esquena, mascareta quirúrgica dutxa; granota tancada
guants i ulleres o mascareta

Neteja del material Sistema d’autoclau Sistema d’autoclau obligatori abans
recomanat abans de moure els llits
de rentar Material d’un sol ús

Control d’accessos Personal informat Exclusió de persones Normes estrictes
la  presència del qual de risc Pla d’urgència
sigui necessària en cas d’accident

Materials Xeringues amb ràcord Cànules en lloc 
o d’un sol ús de xeringues

Residus Sistema d’autoclau Sistema d’autoclau Autoclau
(recomanat) (obligatori) amb doble entrada
Incineració de cadàvers Incineració

Transport en bossa 
estanca

Equips especials Cabina de flux laminar Cabina estanca
vertical amb guants,
Gàbies amb tapa filtrant ventilada i filtrada

Les portes de la unitat d’animals han de tenir pany automàtic.
Prohibició de menjar, beure, fumar a la unitat d’animals i d’introduir-hi productes d’ús humà.
Higiene elemental: rentat de mans abans d’abandonar la unitat d’animals.
Lluitar contra els insectes i els rosegadors.
Minimitzar la formació de pols i aerosols.
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