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PLA DE NETEJA PER EQUIPS I MAQUINARIA AGRICOLA 

 
 
A - INTRODUCCIÓ 
No sempre és possible disposar en l'explotació d'equips i maquinària que es facin servir únicament en la producció ecològica. Això passa quan l'explotació no és exclusiva 
ecològica o si l'agricultor necessita contractar serveis externs per fer determinades feines en la seva explotació o es comparteix maquinària amb una explotació 
convencional. Si en aquests equips i maquinària queden residus de productes químics o restes de productes no ecològics, hi ha el risc de contaminar els cultius o les 
collites de la producció ecològica. Alguns exemples de casos en què hi ha risc de contaminació podrien ser quan s'utilitzen: 

- equips d'aplicació de fitosanitaris que prèviament han realitzat un tractament amb algun producte no permès en agricultura ecològica; 
- equips de sembra que prèviament han contingut llavor convencional tractada; 
- recol·lectores de gra que prèviament han collit gra convencional; 
- empacadores de farratge que prèviament han empacat farratge convencional, etc. 

És responsabilitat de l'operador inscrit al CCPAE establir i aplicar un pla per a la neteja d'equips i maquinària agrícola que anteriorment ha estat utilitzada amb productes 
no ecològics per eliminar residus o restes que puguin contaminar els cultius i les collites ecològiques de la seva explotació. L'operador pot utilitzar el present model de pla 
de neteja o dissenyar un pla propi que s'adapti millor a les característiques de la seva explotació. Els registres emplenats durant l'aplicació del pla de neteja s'han de 
presentar a l'inspector/a del CCPAE durant les visites de seguiment per a la seva revisió i segellat. 
 
 
B – DOCUMENTS DEL PLA DE NETEJA 
El present model de pla de neteja consta de tres documents que ha d'emplenar l'operador: 
 
1. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE NETEJA 

Un cop identificats per l'operador els equips i maquinàries en què poden quedar residus o restes de productes no ecològics, aquest ha d'establir el procediment de neteja 
al qual s'han de sotmetre abans d'utilitzar-los en els cultius ecològics de l'explotació i qui és la persona responsable de dur-la a terme. A cada procediment de neteja se li 
assigna un número de referència per identificar-lo en el registre de neteges. 
 
2. REGISTRE DE NETEGES 

Quan s'ha realitzat la neteja d'un equip o màquina d'acord amb el procediment establert, la persona responsable ho indica en el registre de neteges. És important anotar 
també el treball que anteriorment ha realitzat l'equip o màquina, detallant el residu o resta que volem evitar amb la neteja perquè, si posteriorment es detecta aquest 
residu en els cultius i collites ecològiques, això indicarà que el procediment establert és insuficient i haurà de revisar-se. 
 
3. REGISTRE D’INCIDÈNCIES 

Quan s'observi alguna incidència durant la neteja, aquesta s'ha d'anotar en el registre d'incidències (per exemple, per a un atomitzador, "s'ha de canviar el filtre 
d'ompliment del dipòsit"). La persona responsable indicarà les mesures que ha aplicat per a la seva correcció (per exemple, "filtre canviat el 14/09/2015") i signarà el 
registre. 
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C - EXEMPLE: Explotació amb equip d’aplicació de fitosanitaris no exclusiu per cultius ecològics. 
 

1. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE NETEJA 

Núm. de 
referència Equip o màquina Moment o freqüència Descripció del procediment de neteja Responsable 

A1 Atomitzador 
Star 2000 litres 

En acabar el tracta-
ment, immediatament 
després de l'aplicació 

Neteja normal: 
• diluir el residu del dipòsit afegint un volum d'aigua 10 vegades més gran; 
• procedir a polvoritzar el contingut del dipòsit en el camp ja tractat augmentant la velocitat d'avanç i 

reduint la pressió de polvorització; 
• netejar i esbandir el dipòsit per dins i per fora i el tractor utilitzat; 
• treure els filtres i muntar-los de nou un cop nets. 

Miquel 
Rius 
Noguera 

A2 Atomitzador 
Star 2000 litres 

En acabar el tracta-
ment, si el proper cultiu 
a tractar és ecològic o si 
l'equip requereix una 
neteja completa 

Neteja complementària (a continuació de la neteja normal): 
• afegir aigua neta al dipòsit i un netejador específic per a equips d'aplicació de fitosanitaris o el 

producte de neteja recomanat pel fabricant del fitosanitari utilitzat; 
• mantenir 15 o més minuts en funcionament el sistema de pressió perquè tot el líquid retorni al 

dipòsit; 
• desmuntar els broquets i col·locar-les en un recipient amb aigua per a la seva esbandida; 
• obrir totes les sortides perquè el líquid s'aboqui pels portabroquets sense els broquets en un lloc 

apropiat; 
• realitzar diverses aclarides per eliminar tota l'escuma del netejador, obrint l'orifici de buidatge del 

dipòsit perquè quedi totalment buit. 

Miquel 
Rius 
Noguera 

 

2. REGISTRE DE NETEGES 

Data Hora Responsable  Equip o màquina 
a netejar 

Treball anterior del equip 
o màquina a netejar1 

Procediment 
de neteja2 

Resultat  
de la neteja3 

Signatura 
responsable 

10/09/2015 10:40 Miquel Rius Noguera Atomitzador 
Star 2000 litres 

Tractament amb Dimetoat A1 + A2  C   I 

 

(1) Exemples de treball anterior: (amb l'atomitzador) tractament amb Clorpirifòs; (amb la recol·lectora de gra) recol·lecció de blat de moro OGM, etc. 
(2) No ha de detallar el procediment de neteja, només ha d'indicar el número de referència que li ha assignat en la DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE NETEJA. 
(3) Resultat de la neteja: C = Correcte / I = Incidència - Les incidències detectades durant les neteges s'han d'anotar en el REGISTRE D’INCIDÈNCIES per a la seva correcció. 
 

http://www.ccpae.org/�


 

www.ccpae.org FR367/00   Model de pla de neteja per equips i maquinària agricola 
 

 

Operador:        Pàg. núm.:        

1. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE NETEJA 

Núm. de 
referència Equip o màquina Moment o 

freqüència Descripció del procediment de neteja Responsable 
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Operador:        Pàg. núm.:        

2. REGISTRE DE NETEGES 

Data Hora Responsable  Equip o màquina 
a netejar 

Treball anterior del equip 
o màquina a netejar1 

Procediment 
de neteja2 

Resultat  
de la neteja3 

Signatura 
responsable 

                                     C   I       

                                     C   I       

                                     C   I       

                                     C   I       

                                     C   I       

                                     C   I       

                                     C   I       

                                     C   I       

                                     C   I       

(1) Exemples de treball anterior: (amb l'atomitzador) tractament amb clorpirifòs; (amb la recol·lectora de gra) recol·lecció de blat de moro OGM, etc. 
(2) No ha de detallar el procediment de neteja, només ha d'indicar el número de referència que li ha assignat en la DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE NETEJA. 
(3) Resultat de la neteja: C = Correcte / I = Incidència - Les incidències detectades durant les neteges s'han d'anotar en el REGISTRE D’INCIDÈNCIES per a la seva correcció.
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Operador:        Pàg. núm.:        

3. REGISTRE D’INCIDÈNCIES1 

Data Hora Màquina  Descripció de l’incidència Mesures correctora aplicada Signatura 
responsable 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

(1) Registre d’incidències detectades durant les neteges i mesures aplicades per a la seva correcció. 
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