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PRESENTACIÓN

O presente informe realízase no marco da REDE EUSUMO impulsada pola 
Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para o 
fomento do cooperativismo e a economía social, unha de cuxas actuacións ten o 
obxectivo xenérico de realización de análises e estudos en temáticas de interese 
para a economía social, así como para o desenvolvemento local.

Ben é sabido do papel vertebrador que desenrolan as explotacións leiteiras en 
Galicia nun rural cada vez mais despoboado, tanto como garantes de fixación 
de poboación como favorecedoras do mantemento da biodiversidade, claves na 
prevención de incendios e coidado da paisaxe galega.

No ano 2002, AGACA participou na redacción do "Referencial de Leche de Vaca 
Certificada de Cooperativa", propiedade de Cooperativas Agroalimentarias de 
España, coa intención de dotar ao sector dunha ferramenta de diferenciación 
por calidade da produción láctea cooperativa e no 2007 certificáronse as 
primeiras cooperativas baixo este Referencial. Chegouse a implantar en 14 
cooperativas e en máis de 500 explotacións de vacún leiteiro. Na actualidade, 
tres cooperativas manteñen este selo de garantía.

AGACA, vendo a demanda dos seus servizos de certificación por parte de 
industrias lácteas e explotacións non socias de cooperativas, no ano 2014 
comeza a implantar o seu propio manual de certificación, "Leite certificado 
de AGACA", baseado na Guía de Prácticas Correctas de Hixiene, alcanzando a 
certificación máis de 200 explotacións en toda Galicia.

Este programa de certificación pretende dotar de protocolos para o autocontrol 
dos diferentes puntos críticos que se dan na produción de leite na explotación, 
co fin de producir un leite sa, seguro, obtido baixo unhas condicións específicas 
de produción, de respecto ó benestar animal e de coidado co medio ambiente e de 
axudar a xestionar os recursos produtivos para alcanzar maiores rendementos, 
diminuíndo os custes de produción e incluso reducir os tempos de traballo 
en diferentes actividades da explotación para deste xeito intentar mellorar a 
calidade de vida.
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1. Metodoloxía
O protocolo de traballo a seguir no programa de certificación baséase nunha 
serie de auditorías internas en número variable en función da granxa (mínimo 
dúas auditorías internas) e unha auditoría final, previa a auditoría externa.

Nunha primeira visita avalíase o estado inicial da explotación, (instalacións, 
parámetros de seguridade alimentaria e rastrexabilidade, calidade hixiénico 
sanitaria, requisitos medioambientais ) seguindo un check list onde se resumen 
os puntos do noso Manual de Calidade.

O check list está composto de dezasete puntos de control:

1. Sala de muxido e lugar de 
almacenamento do leite.

2. Control da auga de limpeza de 
equipos.

3. Sistema de L+D e mantemento 
de equipos de muxido.

4. Rastrexabilidade do leite.
5. Rastrexabilidade dos animais.
6. Muxidores.
7. Pautas de muxido.
8. Produción de alimentos na 

explotación.

9. Compra de alimentos.
10. Almacenamento dos 

alimentos.
11. Subministro dos alimentos.
12. Auga de bebida.
13. Estado sanitario dos animais.
14. Almacenamento dos 

medicamentos.
15. Tratamento dos animais.
16. Benestar animal.
17. Calidade do leite.

Estes apartados divídense a súa vez nun total de 110 puntos totais a avaliar, os 
cales se detallarán mais adiante.
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Tras esta auditoría elabórase un informe onde se detallan as non conformidades 
detectadas nesta primeira visita á granxa. A continuación planifícase unha 
reunión co gandeiro onde se valoran e discuten as pautas a seguir para chegar a 
obter a certificación. Durante este período de tempo dende a primeira visita ata 
obter o certificado traballase man a man co gandeiro co fin de que as medidas 
que se tomen para solucionar as non conformidades sexan as mais axeitadas 
para a súa explotación dende un punto de vista técnico e económico.

Unha vez que o gandeiro considera que superou todas as non conformidades 
ponse en contacto co equipo técnico de Agaca e realízase unha última auditoría 
para verificar que cumpren con todos os requisitos estipulados no manual de 
calidade. De ser así inclúese nun listado de explotacións aprobadas pendentes de 
ser auditadas por un sistema de control externo, levado a cabo por organismos 
independentes de control que deberán estar debidamente acreditados .

O tempo para alcanzar este certificado 
unha vez realizada a primeira auditoría 
a explotación pode ser moi variable, 
dependendo do estado inicial da 
explotación así como do grao de 
implicación do gandeiro. Como norma 
xeral obteñen o certificado no prazo 
medio dun ano.

O certificado ten unha validez anual o cal 
obriga a renovación no prazo máximo 
de 12 meses. Aquelas explotacións 
que obtiveron dito certificado estarán 
sometidas a auditorías internas con 
carácter semestral nas que os técnicos 
de Agaca verificarán o cumprimento 
de cada un dos puntos establecidos no 
manual de calidade.

Este é o cartel distintivo deseñado por 
Agaca para a súa colocación na entrada 

das granxas.



7

2. Estructura
O equipo técnico de Agaca está formado por persoal especializado en calidade, 
hixiene e seguridade alimentaria, ofrecemos un asesoramento responsable, 
adaptado as necesidades particulares de cada cooperativa ou empresa 
agroalimentaria.

Os técnicos (enxeñeiros agrícolas, agrónomos e veterinarios con formación 
como auditores xefes en ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005) traballan man a man 
coas explotacións para asesorar e certificar os protocolos de calidade vixentes.

A parte desta certificación dende o Departamento de Calidade e Innovación 
Alimentaria de Agaca tamén se realizan as seguintes actividades:

Área de calidade:

 • Implantación de Sistemas de Xestión de Calidade ISO 9001:2008
 • Redacción de Manuais de Calidade
 • Realización de auditorías internas
 • Implantación de Referencial de Leite de Vaca Certificado de Cooperativa 

(RLVCC)

Área de seguridade e hixiene:

 • Redacción de Manuais APPCC
 • Redacción de Guías de Prácticas Correctas de Hixiene
 • Implantación de Sistema APPCC en empresas
 • Tramitación de Rexistros Sanitarios de Alimentos
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 • Auditorías internas de sistemas APPCC
 • Avaliación de limpeza, desinfección e rastrexabilidade en rutas de recollida 

de leite cru
 • Implantación de sistemas ISO 22000:2005, GLOBALGAP, IFS e BRC.
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3. Zoom sobre a evolución 
das granxas de 
leite certificadas

3.1. Aspectos sociais

Actualmente en Galicia están rexistradas arredor de 8400 explotacións 
produtoras de leite, coexistindo unha gran variabilidade en aspectos tan 
dispares como tamaño, titularidade, razón social, sistema de produción, forma 
xurídica,...

Neste estudo tratamos de mostrar unha visión da situación actual das 197 
explotacións que forman parte do noso programa de certificación a día de hoxe.

A certificación da Guía de Boas Prácticas de Agaca ten ámbito autonómico, 
realízanse auditorías en explotacións das catro provincias galegas. Esta sería a 
distribución xeográfica nas catro provincias:
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As explotacións que están no noso programa de certificación teñen diferentes 
formas xurídicas con respecto a súa titularidade. O 62% destas explotacións 
agrúpanse en SAT, S.C., S.L e cooperativas, o 26% das titularidades están a nome 
dun home e tan só o 12% das titularidade están a nome dunha muller.

Dentro do 62% das agrupacións estas a súa vez divídense en 75% en S.C., o 20% 
serían S.A.T o 4% S.L e o 1% restante serían doutros como explotacións con 
titularidade compartida.
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Outros
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Aínda que as explotacións galegas seguen sendo de carácter familiar na súa 
maioría, nos últimos anos existe un cambio de tendencia co crecemento 
exponencial de Sociedades e SAT’s.

O crecemento do tamaño das explotacións nos últimos anos implica que 
en moitos casos a man de obra familiar non é suficiente para levar a cabo as 
tarefas rutineiras dunha explotación, o que provoca a necesidade de man de 
obra asalariada.

O 29% das explotacións que se inclúen no noso programa de certificación teñen 
un ou máis empregados, polo que se entoxa necesario o poder dotar de man de 
obra cualificada ó sector.



12

Sen empregados

Con empregados

EMPREGADOS

71 %

29 %

Tamén algunha explotación certificada fai uso do sistema de substitución pero 
este é un servizo que foi perdendo adeptos no tempo o desaparecer a axuda 
pública.

A pesar da crise que está a sufrir o sector agrogandeiro nos últimos anos, un 
24% das explotacións certificadas incorporaron nos últimos cinco anos algún 
mozo menor de 40 anos.

O rango de idade dos titulares das explotacións certificadas é o seguinte:

 • Entre 0-25 anos: 10%
 • Entre 25-50 anos: 35%
 • Entre 50-60 anos: 25%
 • Mais de 60: 30%
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A continuación detallaremos punto a punto do manual de calidade os requisitos 
que se avalían nas explotacións:

3.2. Local de muxido e sala de 
almacenamento do leite

O local de muxido e a leitería deben garantir unhas condicións hixiénico-
sanitarias axeitadas (REGLAMENTO (CE) 853/2004) :

 • O chan e as paredes serán doadas de limpar e desinfectar. Acéptanse como 
materiais válidos para o revestimento : resinas, pintura lavable ou alicatados. 

No local de muxido o alicatado das paredes deberá de chegar ata unha altura 
mínima de 1,5 metros.

 • O chan facilitará a evacuación dos líquidos existindo un sistema de drenaxe. 
As augas procedentes do lavado do tanque e da sala de muxido deben estar 
canalizadas axeitadamente e dirixidas cara unha fosa de augas brancas ou 
fosa de xurro no seu defecto.
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 • Estarán separados de toda fonte de contaminación como servizos ou 
esterqueiras que poidan supoñer un risco para a hixiene das instalacións.

 • Non se poden almacenar produtos químicos, medicamentos ou 
residuos perigosos. Ditos produtos terán un lugar habilitado para o seu 
almacenamento.

 • Non se depositará lixo nin desperdicios no interior.

 • É importante coidar a imaxe dos exteriores da explotación.

O local de muxido:

 • Limparase despois de cada muxido, e como mínimo unha vez o día.

 • Os sistemas de iluminación e ventilación serán satisfactorios. Co emprego 
dun luxómetro valórase a intensidade de luz a nivel da ubre para asegurar que 
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o muxido se realiza en condicións que permitan unha correcta exploración 
tanto da glándula mamaria como do leite. Deben de alcanzar un mínimo de 
30 luxes en circuíto e 50 luxes en sala de muxido.

No noso grupo de gandeiros certificados atopámonos con tres tipos diferentes 
de sistemas de muxido: muxido en praza tamén denominado trabado, muxido 
en sala ou muxido robotizado. A inmensa maioría teñen sistema de muxido 
en sala, o muxido en praza tende a desaparecer, quedando soamente as 
explotacións mais antigas e sen relevo xeracional.

Nos últimos anos o muxido robotizado está experimentando un auxe no sector 
debido o abaratamento do equipo, a maior operatividade dos robots e a falta de 
man de obra nas explotacións.

0

50

100

150

200

muxido en prazamuxido robotizadomuxido en sala

Tipos de muxido

A leitería:

 • Na entrada da leitería deberá existir unha superficie sólida, de fácil limpeza 
co fin de evitar na medida do posible a contaminación da leitería dende o 
exterior. As ventás ou ocos de ventilación deberán estar protexidos por telas 
mosquiteiras para evitar a entrada de insectos.
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 • Os sistemas de iluminación e ventilación serán satisfactorios. Co emprego 
do luxómetro valórase a intensidade de luz a nivel da boca de home do 
tanque que acadará como mínimo 50 luxes. As luces deberán estar colocadas 
enriba dos tanques de frío e tamén estarán protexidas fronte a rotura para 
evitar contaminar o leite. E importante que a iluminación neste punto nos 
permita a inspección visual do leite e do interior do tanque co fin de detectar 
incidencias. Favorece tamén a inspección visual do recolledor antes de 
proceder a carga do leite para a comprobación do color, olor e aparencia do 
leite así como ausencia de contaminación macroscópica.

 • Debe estar separada do exterior por medio dunha porta que permita o seu 
peche e deberá dispoñer dun teito illado e pechado.

 • Limparase a lo menos unha vez o día.

Recoméndase que os motores dos tanques de refrixeración do leite se 
instalen fora da leitería para evitar a acumulación de calor dentro. Deste xeito 
favorécese a ventilación na leitería e o mesmo tempo supón unha medida 
de aforro enerxético. Cando os motores se deixan dentro o haber pouca 
ventilación traballan máis tempo, consumindo máis enerxía e favorecendo 
a acumulación de calor que dificulta o arrefriado do leite.
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3.3. Muxidores e pautas de muxido

Dentro dos parámetros a avaliar dentro do noso manual de calidade un punto 
importante é o dos muxidores e as pautas de muxido. O traballo máis importante 
que se fai nunha granxa é o muxido xa que del depende de xeito moi directo a 
calidade final do leite polo que debe facerse seguindo unhas pautas establecidas 
e sempre do mesmo xeito.

••• Muxidores

Toda persoa que realice os labores de muxidura debe acreditar ter recibido 
formación en hixiene alimentaria. Será válido o curso de manipulador de 
alimentos ou formación relacionada, ademais o responsable de muxidura 
deberá ter formación anual en temas relacionadas coa calidade. Dende Agaca 
todos os anos se realizan unha xornadas nas que se invita a todos os gandeiros 
certificados ou en proceso de certificación coa intención de proporcionarlles 
unha mellora continua nos seus coñecementos sobre aspectos claves no seu 
traballo diario.
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Os muxidores deben lavar mans e brazos con auga potable antes da cada muxido 
e cada vez que sexa necesario durante o proceso, usar luvas e roupa limpa para 
o muxido, non realizarán tarefas de muxido con feridas abertas e non deberán 
fumar, comer ou beber durante o muxido.

As instalacións onde se realice o muxido estarán en condicións de hixiene 
axeitadas.

O muxido realizarase seguindo un plan establecido vixiando protexer a leite 
contra calquera foco de contaminación.

Evitarase que as persoas que poidan padecer algunha enfermidade contaxiosa 
realicen tarefas de muxido.

••• Pautas de muxido

Unha das visitas anuais a explotación farase coincidir ca hora do muxido co fin 
de verificar que se cumpren as pautas esixidas durante a rutina e verificar que 
o trato os animais é o correcto.
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Un dos puntos claves a verificar durante a auditoría no muxido é o sistema 
utilizado para separar o leite non apto e impedir que este chegue o tanque. 
Considerarase leite non apto aquel que conteña residuos de medicamentos, 
costros, leite con sangue,…

Os sistemas considerados válidos para a segregación do leite non apto son:

1. O sistema bypass: o método de separación mediante bypass emprega 
unha cántara que se conecta o baleiro e o xogo de tetoeiras propios da 
sala. É o sistema máis empregado pero pode supor un risco no caso de 
que caera no chan ou se enchera, xa que o leite ascende polas conducións 
de leite podendo alcanzar a unidade final e polo tanto o tanque de 
refrixeración.

2. Cántara auxiliar: neste caso a cántara dispón de pulsador e xogo de 
tetoeiras propio. Aínda que a cántara caera no chan ou rebasara a súa 
capacidade de almacenamento, o leite ascendería pola condución de 
baleiro e acumulase no interceptor antes da bomba de baleiro, en ningún 
caso entra en contacto coa condución principal do leite. É o sistema máis 
seguro xa que se anula o risco de contaminación do leite do tanque.
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3. Muxido a final de quenda: unha vez rematado o muxido sácase a 
mangueira do interior do tanque do leite. Este leite no apto canalízase 
cara unha fosa de augas brancas ou fosa de xurro.

Antes do comezo do muxido verifícase que os animais non presenten síntomas 
de enfermidades contaxiosas transmisibles o home, que non poidan transmitir 
o leite características organolépticas anormais, que estean en bo estado de 
saúde xeral e que non presenten ningunha ferida no ubre.

Valorase a limpeza dos animais, en particular das ubres, así mesmo observarase 
e palparase a ubre para detectar posibles signos de mamite.

A preparación dos tetos debe garantir que estes queden limpos e o máis secos 
posible, recoméndase a súa desinfección. No caso de empregar produtos 
desinfectantes ou predipping estes deben estar autorizados, ser seguros e 
efectivos.

Eliminaranse os primeiros cichos de leite para comprobar que non presenta 
alteracións. Estes primeiros cichos deben recollerse nun recipiente 
preferentemente co fondo negro, para evitar que ese leite entre en contacto 
con outros animais e poida existir algún tipo de contaxio. No caso de que non se 
recolla ese leite debería baldearse entre quendas.

Tamén é importante colocar as tetoeiras con precaución e realizar un muxido 
rápido e completo, evitando os sobremuxidos. Unha vez realizado o muxido 
cortarase o baleiro e retiraranse as tetoeiras de forma axeitada. Tras esta 
operación o gandeiro debe aplicar inmediatamente nos tetos un desinfectante 
autorizado, seguro e efectivo.

Unha vez que as vacas abandonan a sala de muxido recoméndase que estas non 
se deiten inmediatamente nas camas, para evitar posibles infeccións na ubre 
mentres o selado dos tetos non é completo.
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3.4. Limpeza e desinfección

Outro dos puntos fundamentais a controlar en cada auditoría interna é a 
limpeza e desinfección dos equipos de muxido así como o seu mantemento.

Os residuos orgánicos que atopamos no lavado están compostos polos principais 
constituíntes orgánicos do leite: graxas, proteínas e azucres. É importante 
eliminar estes residuos das superficies rapidamente despois do muxido, porque 
a súa adhesión as superficies é maior co paso do tempo, o seu desecamento e o 
calor. Despois de que se secan e endurecen, forman un depósito que é difícil de 
retirar.

Para unha boa limpeza e desinfección dos equipos e importantísimo poder 
garantir unha temperatura da auga superior a 40ºC, posto que a maioría dos 
produtos de limpeza utilizados para tal fin non funcionan correctamente 
a temperaturas menores. De todos xeitos sempre se deben consultar as 
instrucións de lavado que figuran na etiqueta.

Aproveitando unha das visitas que se realizan as explotacións, os técnicos avalían 
o proceso enteiro de lavado, prestando especial atención a que se cumpran os 
tempos de cada paso do mesmo, que as concentracións de deterxente sexan 
as axeitadas, a recirculación da auga efectiva e asegurarémonos de que non 
queden restos de deterxente unha vez realizado o aclarado.

A continuación detallaremos mais polo miúdo cada un destes controis a realizar 
durante o lavado:

1. Aclarado inicial: Previo a realización do lavado en si, débese facer un bo 
aclarado para que arrastre a maior cantidade de leite posible que quede 
ó longo das conducións, este aclarado é aconsellable realizalo con auga 
sobre 25ºC, deste xeito ó mesmo tempo que eliminamos os restos de leite 
tamén estamos aumentando a temperatura das tubarias de xeito que a 
hora de facer o lavado con deterxente a auga se arrefríe mais lentamente. 
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2. Lavado con deterxente: unha vez realizado o aclarado lévase a cabo o 
lavado con deterxente alcalino ou acedo.

O deterxente alcalino utilízase para eliminar azucres, graxas e proteínas 
do leite e o deterxente acedo emprégase para eliminar as sales minerais 
tanto do leite coma da auga.

Os residuos minerais ou sales orgánicas de minerais (normalmente 
calcio,magnesio ou ferro) no leite e na auga, precipitan en condicións 
alcalinas ou de calor. Os produtos de limpeza poden aumentar a 
precipitación destas sales, se non son compatibles ca dureza da auga ou 
se usan en concentracións ou temperaturas distintas as recomendadas 
polo fabricante.

Os minerais precipitados nas superficies dos equipos de muxido e de 
almacenamento do leite, o combinarse con residuos orgánicos forman 
un depósito denominado pedra do leite. Esta pedra do leite vai formando 
un residuo que queda adherido as superficies dos equipos e pode dar 
lugar a problemas de bacterioloxía.

A formación da pedra do leite evítase co uso frecuente de deterxente 
acedo.

En Galicia a práctica totalidade das augas son brandas polo que 
sería suficiente con aplicar o deterxente acedo unha vez a semana 
exceptuando as granxas con augas con elevada concentración de ferro 
ou outro mineral nas que sería aconsellable aplicalo máis veces, incluso 
cada día ou cada dous días.

O deterxente alcalino débese aplicar diariamente.

Neste apartado tamén é importante saber a cantidade de auga que 
debemos ter na cubeta de lavado antes de empezar o lavado. Normalmente 



23

unha recomendación que se soe dar sería 8 litros por punto de muxido e 
10 litros no caso de que a sala teña medidores volumétricos, tamén hai 
que en conta parámetros como a lonxitude e o diámetro das conducións.

Unha vez que coñecemos cal será a cantidade de auga axeitada ca que 
temos que lavar, elixiremos a dose do deterxente a aplicar dependendo 
da marca comercial do noso produto. Esta información atoparémola na 
etiqueta da garrafa do produto.

3. Aclarado Final: tras o lavado procederase o aclarado final con auga fría, os 
técnicos de Agaca procederán a comprobación do residual de cloro coas 
tiras reactivas en diferentes lugares das conducións. Esta verificación só 
é válida no caso de lavado con deterxente alcalino.

4. Mantemento de equipos de muxido e refrixeración: unha vez rematada 
a limpeza aproveitase para revisar os puntos máis conflitivos da sala de 
muxido como poden ser o depósito sanitario, unidade final, codos da 
unidade final, conducións de leite, medidores electrónicos,  así como o 
estado de conservación das tetoeiras. 

O mantemento das tetoeiras é imprescindible xa que é a única parte 
do sistema de muxido que entra en contacto directo co animal, deben 
manterse sempre en bo estado de conservación.

O gandeiro mantén un rexistro onde se reflexa cada cambio realizado, 
neste rexistro tamén se anotarán as substitucións doutros elementos de 
desgaste como gomas do leite, gomas de vacío, tubos xemelgos, goma de 
descarga, codos, 

Para o cálculo do tempo de duración das tetoeiras teremos en conta o 
material das mesmas (caucho: 2500 muxidos, silicona: 5000 muxidos) 
o número de vacas en muxido e o número de muxidos por día que se 
realizan na explotación.
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5. Outro punto clave é a realización dun testaxe anual tanto do tanque de 
refrixeración como dos equipos de muxido. Realizarase por parte dun 
técnico autorizado e será revisado polos técnicos de Agaca nas súas 
visitas. A maiores comprobarase a temperatura do leite non permitindo 
máis de 1ºC de diferenza entre o termómetro do auditor e o termómetro 
do tanque. No caso en que se detecte algunha desviación colocarase unha 
sonda calibrada que rexistra as variacións de temperatura no interior do 
tanque.

Exemplo de datos rexistrados por unha sonda en tanque: 

3.5. Aloxamento dos animais

Neste apartado trataremos de identificar os puntos máis críticos que nos 
podemos atopar no deseño da estabulación e en como nos poden influír de cara 
o manexo ou o día a día na explotación.
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Unha das diferenciacións máis importantes que nos atopamos é o sistema de 
aloxamento dos animais.

Na gran maioría dos casos trátase de estabulación libre con sistema de cubículos 
cabeza con cabeza ou contra parede, ou estabulación libre con cama quente.

Tan só o 3% das granxas son estabulacións trabadas onde o movemento do 
animal se ve limitado.

As estabulacións trabadas foron un tipo de aloxamento moi empregado cando o 
número de vacas por explotación era reducido e o establo estaba cerca da casa 
ou formaba parte da mesma.

Actualmente as instalacións modernas deben permitir a vaca expresar todo 
o seu potencial produtivo, e por este motivo o aloxamento debe ser un lugar 
onde as vacas comen, descansan, beben e se relacionan entre si. As instalacións 
deben adaptarse a morfoloxía das vacas e permitirlles mostrar libremente o seu 
comportamento.

establos trabados

establos libres

Ventas

3,06 %

69,94 %
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••• Bebedoiros:

Outro aspecto a ter en conta na estabulación son os bebedoiros.

Tendo en conta que as vacas leiteiras de alta produción adican unha media de 
30 minutos diarios a beber e visitan os bebedoiros sobre unhas 14 veces o día, 
a subministración de auga debe ser axeitada para cubrir as necesidades dos 
animais, ademais de dispoñer de auga de calidade e en cantidade axeitadas os 
bebedoiros deben estar ben distribuídos para evitar a competencia entre os 
animais.

A lonxitude recomendada son 8cm lineais de bebedeiros por vaca adulta e 5cm 
lineais no caso das becerras.

Deberán estar colocados a unha distancia de entre 70 e 90 cm do chan, non 
debendo superar o 61% da altura a cruz do animal.

A profundidade recomendable sitúase entre os 10 e os 20 cm xa que as vacas 
introducen o fociño na auga entre 2 e 5 cm cunha inclinación da cabeza de 
60º. Bebedoiros moi profundos poden darnos maior reserva de auga pero a 
renovación é menor e ensúciase máis fácil. É preferible colocar bebedoiros de 
maior lonxitude.

Por outra banda entre o nivel da auga e o borde superior do bebedoiro deben 
quedar uns 5 ou 10 cm co fin de evitar desbordamentos.

Os bebedoiros manteranse limpos sendo aconsellable limpalos dúas veces o 
día, para este fin axuda moito dispoñer de bebedoiros de aceiro inoxidable e 
volteables que permiten facilitar moito a limpeza. No caso de non ser volteables 
terán unha válvula ou orificio que permita o seu baleirado completo e posterior 
limpeza.
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Aspecto tamén moi importante relacionado cos bebedeiros é a súa ubicación, 
evitarase colocar os bebedeiros en pasillos cegos ou demasiado estreitos, 
esquinas,… para evitar que as vacas dominantes impidan beber as outras. No 
caso de colocación nas zonas de paso entre pasillos a anchura mínima será de 
4,5 metros para permitir que as vacas beban sen impedir que pasen outras por 
detrás. 

É aconsellable que a distancia entre o comedeiro e o bebedeiro sexa a máis curta 
posible.

Tamén se recomenda colocar bebedeiros na sala de espera da sala de muxido 
sobre todo cando os animais teñan que agardar máis dunha hora a súa quenda.

Nas estabulacións trabadas esíxese como mínimo unha cazoleta por cada dous 
animais.
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••• Comedeiros:

O acceso o comedeiro en establos libres é un dos factores determinantes dun 
correcto consumo de alimento. Dispoñer de espazo suficiente que evite a 
competencia entre os animais faise imprescindible.

Durante as auditorías verifícanse que o número de animais non supere nun 10% 
o número de trabadizas accesibles. A superficie de comedeiro debe garantir un 
espazo mínimo de 60cm por animal e deberá ser de doada limpeza, aconsellase 
os de aceiro inoxidable, alicatados ou resinas.

A limpeza realizarase diariamente antes de proporcionar a comida nova.

A parte superior da cornadiza debería estar elevada do comedeiro entre 
12 e 15cm para facilitar a postura do animal a hora de acceder o alimento. A 
superficie do comedeiro tamén deber estar elevada entre 10 e 15cm por enriba 
do pe do animal o cal favorece a produción de saliva e así aumenta o consumo 
de materia seca.
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••• Ventilación:

A circulación do aire, o nivel de po, a temperatura, a humidade relativa do aire 
e a concentración de gases deben manterse dentro duns límites que non sexan 
prexudiciais para os animais.

Temperatura Neutra 5-20ºC

Temperatura Óptima 10-16ºC

Temperatura Critica Superior 28ºC

Temperatura Critica Inferior 0ºC

Humidade 60-80%

Ventilación 40-70m3/hora e cabeza

Iluminación 5W/m2

As temperatura e humidades elevadas provocan efectos negativos no gando 
vacún de leite. Para contrarrestar o estres por calor intentarase facer un 
intercambio no establo mediante aperturas laterais do 75% da extensión de 
todo o establo, así como chemineas no teito e colocar ventiladores e aspersores.

En condicións de estres por calor a auga representa un mecanismo efectivo para 
disipar calor (debido a súa gran capacidade condutora). Cando a temperatura 
ambiental pasa de 18 a 30ºC o consumo de auga aumenta nun 30%. A este 
aumento séguelle unha maior perdida de auga por ouriños , suor, bafexo e 
respiración.

A ventilación ten como obxecto fundamental manter a calidade do aire 
no interior dos aloxamentos animais. De feito algunhas patoloxías de tipo 
ambiental (pneumonías, diarreas, mamite) poden controlarse conseguindo 
unha calidade axeitada do aire que os animais respiran, así como a hixiene das 
superficies do aloxamento.
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Con unha correcta ventilación pretendese:

 • Aportar o osíxeno necesario para un bo funcionamento fisiolóxico dos 
animais.

 • Eliminar os gases nocivos.
 • Eliminar o vapor de auga en exceso producido na respiración dos animais así 

como polos sistemas de limpeza.
 • Rebaixar a temperatura do local.
 • Eliminar o po e os cheiros corporais e das dexeccións.
 • Diminuír a concentración de microorganismos patóxenos que se transmiten 

por vía aérea.

••• Area de descanso:

Nas auditorías que se realizan valórase o confort dos animais na zona de 
descanso. Valorarase o dimensionamento dos cubículos o cal debe permitir que 
o animal se deite rápida e comodamente evitando causar danos cos ferros dos 
cubículos.

Unha vaca nun cubículo cómodo non debería de tardar máis de 5 ou 6 segundos 
en deitarse dende que comeza o movemento ata que o remata.

Outro punto importante a valorar é o material das camas, este pode ser de 
natureza orgánica ou inorgánica. Aínda que o material das camas pode ser de 
natureza moi diversa o realmente importante é o seu mantemento e limpeza.

Recoméndase a limpeza dúas veces o día e a aplicación de produtos 
desinfectantes.
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3.6. Calidade da auga

A auga é un factor clave na calidade e seguridade da produción de leite e un 
compoñente fundamental do organismo animal. A auga forma parte dos tecidos 
e líquidos corporais, sendo imprescindible para as reaccións metabólicas e 
biolóxicas, ademais é o compoñente fundamental do leite.

Constitúe o nutrinte máis importante para o gando e ten unha gran influencia 
na saúde dos animais. A obtención de auga pode ser a través de tres orixes 
diferentes: 

 • auga contida no alimento
 • auga que se libera durante o proceso de asimilación dos mesmos
 • auga de bebida

O 83% do total da auga consumida é en forma de auga libre.

O contido corporal de auga no vacún leiteiro varía entre o 56% e o 81% en función 
do estado fisiolóxico. As vacas no principio da lactación posúen un maior 
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contido de auga (69%) que o final da lactación. Parte desa variación no contido 
de auga está relacionado co contido en graxa do animal. A maior contido graxo, 
menor contido en auga.

Entre o 15% e o 35% do total de auga corporal atópase no intestino, sendo o 
porcentaxe de auga intestinal maior o principio da lactación que o final.

A inxesta de auga depende de varios factores: 

 • factores intrínsecos, inherentes o propio animal como son o peso vivo ou o 
seu estado fisiolóxico (vacas en lactación maior inxesta que vacas en período 
de secado)

 • factores extrínsecos como son a temperatura e humidade ambientais ou o 
sistema de alimentación (contido en materia seca). As cifras de consumo 
de auga poden verse incrementadas ata nun 100% cando a temperatura 
ambiente supere os 30ºC.

Por cada litro de leite a vaca necesita beber entre 2 e 3 litros de auga ( a maior 
produción, menor consumo de auga por litro de leite), isto implica que en vacas 
de alta produción o consumo medio por vaca e día pode alcanzar os 155 litros. 

PRODUCCION DE LEITE CONSUMO DE AUGA

15 l/día 68-83 l/día

25 l/día 87-100 l/día

35 l/día 115-135 l/día

45 l/día 130-155 l/día

Proporcionar auga en cantidade e calidade axeitadas é básico para a 
alimentación animal como un xeito de diminuír a posibilidade de transferencia 
de axentes patóxenos ou nocivos o leite. A auga contaminada pode diseminar 
de xeito moi rápido unha enfermidade na granxa actuando como vehículo de 
algas, bacterias, virus, protozoos ou parasitos. Débese facer un rigoroso control 
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co fin de avaliar tanto o orixe como a súa distribución una vez que chega a 
granxa.

Na maioría dos casos a auga empregada nas explotacións provén de pozos 
ou traídas particulares. O uso de auga procedente de forma directa de fontes 
naturais subterráneas pode entrañar un risco dada a probabilidade de 
contaminación con residuos de pesticidas, fertilizantes, dexeccións gandeiras 
ou microorganismos patóxenos.

As instalacións de distribución e almacenaxe deben minimizar o risco de 
contaminación. No caso de empregar depósitos intermedios deberase vixiar o 
seu mantemento, en tódolos casos estarán pechados.

No caso da auga de consumo animal non existe una lexislación específica 
polo que tomamos con referencia os valores que establecen as táboas do RD 
140/2003 para auga de consumo humano.

Unha das definicións recollidas por este RD establece como auga de consumo 
humano : "Todas aquelas augas empregadas na industria alimentaria para fins 
de fabricación, tratamento, conservación ou comercialización de produtos 
ou sustancias destinadas o consumo humano, así como as empregadas na 
limpeza de superficies, obxetos ou materiais que poidan estar en contacto cos 
alimentos".

Esta definición obriga á potabilización da auga usada na limpeza e 
desinfección dos equipos de muxido ó tratarse de superficies en contacto 
co leite. Faise imprescindible que exista un sistema de potabilización válido 
independentemente de que unha analítica de auga resulte correcta.

A bomba de desinfección da auga pode instalarse na granxa de dous xeitos 
diferentes. A opción máis empregada é aquela na que a incorporación de 
produto se fai á entrada dun depósito de tal xeito que o produto desinfectante 
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poida estar en contacto ca auga un tempo. Como mínimo o tempo de contacto 
debe ser de 30 minutos para asegurar unha correcta desinfección da auga.

A segunda opción é a instalación de forma directa na tubería de entrada da 
auga, neste caso a desinfección completa da auga pode verse afectada xa que o 
tempo de contacto redúcese. 

É recomendable dispoñer na explotación dunha reserva de auga (depósito, 
pozo, ) para evitar situacións de carencias no caso de interrupción na 
subministración eléctrica.

O sistema de hixienización ou desinfección da auga debe cumprir os seguintes 
requisitos:

 • Non ceder á auga sustancias ou propiedades indesexables ou prexudiciais 
para a saúde.

 • Debe ter unha capacidade desinfectante residual.
 • Debe ser economicamente viable para as explotacións.
 • Debe existir un método de control que nos garanta o seu bo uso.
 • Debe ser de fácil manexo e seguro para os operarios.
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A desinfección pode realizarse por distintos métodos que se clasifican en:

 • Métodos químicos: cloración, peróxido, 
 • Métodos físicos: filtración, radiación ultravioleta, 

Os sistemas de potabilización empregados polas granxas que forman parte 
deste estudo son de dous tipos: a base de peróxido de hidróxeno ou a base de 
cloro ou derivados do cloro (dióxido de cloro).

Nun 50.51% dos casos empregan como sistema de desinfección da auga o 
peróxido, o 28.06% empregan o cloro, o 20.91% empregan auga da traída pública 
(desinfectada mediante cloro) e tan só o 0.51% fan uso do dióxido de cloro.
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As principais diferenzas entre os dous produtos máis empregados son as que se 
recollen no seguinte recadro:

CLORO PEROXIDO

Efectivo a baixas 
concentracións

Concentración máis elevada

Sabor e olor Non sabor, non olor

Poder bactericida, viricida e 
funxicida

Poder bactericida, viricida, 
funxicida e alguicida

Altera o Ph da auga Non inflúe no Ph

A doses elevadas pode ser 
prexudicial

Non hai datos sobre riscos 
para a saúde

Deixa residuos Non deixa residuos

Hai varios factores que afectan a efectividade dun desinfectante químico:

 • Concentración do produto: a maior concentración maior poder bactericida, 
ata chegado un límite no cal o efecto se mantén constante pese a que se 
aumente a concentración.

 • Tempo de contacto: a maior tempo de contacto maior poder bactericida.

 • Temperatura: a maior temperatura maior velocidade de desinfección.

 • Carga microbiana: canto maior sexa o número de microorganismos a 
destruír, maior é o tempo de contacto requirido así como a concentración.

 • Tipo de microorganismo: hai microorganismos altamente resistentes que 
requiren una acción máis intensa.

 • Calidade da auga: en augas turbias a efectividade diminúe xa que os 
microorganismos poden encapsularse nas partículas en suspensión 
quedando ocultos e evitando así o contacto directo co produto.
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En cada auditoría as granxas, verifícase mediante un kit comercial que existe 
residual de produto na auga e que a concentración de produto desinfectante é 
a correcta. Os valores de residual no caso do cloro estarán en torno a 0.5 ppm, 
non superando en ningún caso 1ppm; e no caso do peróxido recoméndase entre 
5 e 10 ppm, non debendo superar as 17 ppm como norma xeral. 

Os puntos de elección para a determinación da concentración son: nunha billa 
da sala de almacenamento do leite e no bebedoiro máis alonxado ó punto de 
entrada da auga desinfectada na instalación; deste xeito asegurámonos de 
que se empregue desinfectante a concentración adecuada tanto na limpeza e 
desinfección dos equipos como na auga de bebida dos animais.

Hai que ter en conta a recomendación da valoración no bebedoiro máis 
aloxado da granxa xa que a concentración de produto nese punto será a máis 
desfavorable.

Anualmente o gandeiro encárgase de facer unha análise microbiolóxica da 
auga que debe cumprir cos parámetros do RD 140/2003, en concreto para os 
valores de bacterias Coliformes e Escherichia Coli: que será de 0 ufc (unidades 
formadoras de colonias) en 100 ml.
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No caso de que a análise supere este valor, farase un pequeno estudio para 
intentar detectar a causa da non conformidade: revisión do equipo, valoración 
da estabilidade do produto, concentración deficiente, erros na toma da mostra, 
posible contaminación, 

Unha vez detectada e emendada a causa repetirase o análise. No caso no que 
de novo dera como resultado auga non potable procederíase a cancelación do 
certificado ata solucionar o problema de xeito definitivo.

3.7. Alimentación

Os animais deberán ter acceso a unha ración adaptada as súas necesidades 
fisiolóxicas. Asegurarase que a cantidade e a calidade dos alimentos e forraxes 
subministrados sexan axeitados co fin de manter un bo estado de saúde.

So se subministran alimentos autorizados para ruminantes e os pensos 
compostos que se utilizan cumpren coa lexislación.

No caso de empregar aditivos para pensos, respectaranse as indicacións da 
etiqueta.
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Non se empregarán produtos non autorizados para ruminantes nin sustancias 
que podan transmitir sabores estraños o leite.

O gandeiro debe dispor das analíticas nutricionais correspondentes aos 
ensilados empregados na ración que comen as súas vacas e arquivalas 
durante o tempo que eses silos están en uso. Na granxa existirán evidencias de 
asesoramento por parte dun técnico especialista en nutrición.

Durante as auditorías compróbase que as racións están actualizadas, sempre 
que haxa modificacións na ración deberá quedar constancia documental.

Outro punto importante a valorar é a conservación dos alimentos producidos 
na explotación. Eliminaranse as zonas dos ensilados e fenos mal conservadas 
xa que pode supoñer un risco para o estado sanitario da vaca. 

Para unha boa conservación dos silos, ademais dunha boa técnica de ensilado 
é importante o sistema de almacenamento do forraxe. A superficie do chan ten 
que ser de cemento ou material similar ben compactado, idealmente tratarase 
de trincheiras de formigón. Evitarase ensilar directamente sobre o chan. 

Durante as auditorías supervisase a fronte do silo co fin de detectar forraxe mal 
conservado e revísase o grao de limpeza dos almacéns de alimento e comedeiros.
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Ante sospeita de risco sanitario nos alimentos producidos na explotación 
solicítanse as análises correspondentes para comprobalo.

Os alimentos almacenaranse de xeito que se evite todo risco de contaminación 
accidental por produtos potencialmente tóxicos (deterxentes, abonos, 
fitosanitarios, ) gardando unha separación mínima de 1 metro con estas 
sustancias. Os alimentos específicos para diferentes especies animais 
almacenaranse tamén por separado.

Os alimentos son comprados a fabricantes autorizados e rexistrados, 
arquivaranse os albarás de compra xunto coas etiquetas de composición. 
Manterase este arquivo durante cinco anos.

No caso de realizar pastoreo respectaranse os períodos de supresión de produtos 
fitosanitarios ou produtos químicos e lodos de depuradora antes de colleitar os 
alimentos. O gandeiro anota no calendario de autocontrol a onde foron pastar 
as súas vacas cada día. Permítese que fagan agrupacións de parcelas próximas 
en zonas máis amplas para facilitar así o rexistro. Anexo ó calendario de 
autocontrol, disporá dun rexistro onde especifica que fincas configuran cada 
unha desas áreas.

No seguinte gráfico mostramos unha relación dos distintos sistemas de 
alimentación das granxas certificadas con Agaca:
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A gran maioría das granxas, un 85%, fan uso de carro Unifeed para alimentar o 
seu gando, na maioría dos casos propiedade de Cumas ou Cooperativas.

Un 7,45% fai pastoreo, seguido dun 6.56% que externalizan a alimentación 
facendo uso de mezclas: húmida, seca ou sistema Kempen.

A alimentación manual nas granxas, con vacas mantidas en estabulación 
permanente representa tan só un 0.87% do total de granxas auditadas. Este 
sistema é moi laborioso e require man de obra extra.

3.8. Rastrexabilidade

De acordo co artigo 3 do Reglamento 178/2002, a rastrexabilidade é "a 
posibilidade de atopar e seguir o rastro, a través de tódalas etapas de produción, 
transformación e distribución, dun alimento, un penso, un animal destinado 
á produción de alimentos ou unha sustancia destinada a ser incorporada en 
alimentos ou pensos ou con probabilidade de selo".
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No caso das explotacións lácteas este concepto leva inherente a necesidade de 
poder identificar o orixe de cada envase de leite ou produto lácteo, e relacionalo 
con tódalas etapas de produción, transformación e distribución.

Durante as auditorías lévase un seguimento do rexistro de toda aquela 
documentación xerada na explotación e que contribúe a asegurar que cumpre 
cos requisitos esixibles en materia de seguridade alimentaria. Estes documentos 
permiten facer posible trazar aspectos relacionados co orixe dos animais, 
alimentación, controis sanitarios e tratamentos aplicados, e o seguimento 
de cada litro de leite producido na explotación que vai ser destinado a venta. 
Obtense tamén unha información moi valiosa en canto a particularidades do 
proceso de produción.

Rexistros que son revisados durante unha auditoría:

A explotación ten un sistema de identificación establecido na normativa 
reguladora de Rexistro Xeral das Explotacións Gandeiras (REGA).

Letra Q (Leite Cruda de vaca, Trazabilidade e Qualidade): a Letra Q é un 
sistema de información en entorno web a través do que se permite o rexistro 
e identificación dos axentes, establecementos e contedores que forman parte 
do sector lácteo e dos movementos de leite crúa, destinada o consumo humano.
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Na base de datos LETRA Q os responsables dos centros lácteos rexistran tódolos 
movementos que se producen entre contedores, desde que a leite crúa de vaca 
sae da explotación produtora ata que chega a un centro de transformación.

No caso das granxas sometidas a auditoría verifícase que dispoñen da Pegatina 
letra Q perfectamente lexible adherida o tanque de refrixeración do leite, no 
caso en que esta estivese deteriorada ou pouco lexible constituiría unha non 
conformidade, sendo necesario solicitar canto antes unha nova, xa que sería 
causa de cancelación do certificado.

O gandeiro ten que arquivar os recibos de recollida de leite e manter un sistema 
de rexistro actualizado (gramados mes a mes e ordenados por anualidades). 
Este rexistro arquivarase durante cinco anos.

Boletíns do Ligal: rexistro emitido polo Laboratorio Interprofesional Galego 
de Análise do Leite no que se reflicten os parámetros de calidade do leite, que 
son utilizados para o pago por parte da industria e primeiros compradores ós 
produtores.

O gandeiro arquiva os boletíns emitidos mensualmente polo Ligal durante un 
prazo de cinco anos. 

Documento de Identificación Bovina (DIB): todos os animais presentes na 
explotación deben estar identificados individualmente mediante unha marca 
auricular en cada orella (crotal) e dispoñer do seu correspondente DIB que se 
manterá na explotación ata a saída do animal. Este documento consta de dous 
exemplares, un para acompañar o animal nos seus desprazamentos e o outro 
que quedará na explotación de orixe ata cinco anos despois sa súa saída ou 
morte.
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A información relativa os nacementos deberá realizarse no prazo de sete días 
contados a partir do nacemento. Non obstante dito prazo poderá computarse 
dende a data de colocación das marcas auriculares. Os crotais deben ser 
colocados nun prazo inferior a 20 días dende o nacemento do animal e sempre 
antes de que abandone a explotación. 

A información relativa a baixas por venda, baixas por morte e novas 
incorporacións farase no prazo de sete días.(Real Decreto 1980/1998, do 8 de 
novembro polo que se modifica o Real Decreto 1980/1998, do 18 de setembro, 
polo que se establece un sistema de identificación e rexistro dos animais da 
especie bovina).

Nos controis realizados o auditor escolle ó azar un 5% dos crotais (cun mínimo 
de tres e un máximo de 5) e pide ó gandeiro que lle mostre os DIB's deses 
animais, comprobará que existe un rexistro dos mesmos e avalía se o Libro 
Oficial de Explotación está debidamente cuberto e actualizado, solicitando a 
documentación pertinente en caso doutros movementos diferentes as altas por 
nacemento: guías, rexistros por morte, 
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Receitas e Rexistro de Tratamentos Veterinarios: o gandeiro será responsable 
de que tódolos tratamentos aplicados na granxa ós seus animais se fagan 
baixo prescrición veterinaria e estean amparados coa correspondente receita 
veterinaria. Deberá levar un Rexistro dos tratamentos onde se fagan constar 
tódolos datos establecidos no DECRETO 63/2012, de 12 de xaneiro, polo que se 
regulan as condicións de comercialización e uso dos medicamentos veterinarios 
na Comunidade Autónoma de Galicia.

Durante a visita de auditoría verificase que tódolos medicamentos sexan 
medicamentos autorizados para a especie e uso empregados, que dispoñan da 
correspondente receita e asentadas no Rexistro de Tratamentos. Comprobase 
tamén que dito rexistro está correctamente cumprimentado e actualizado. O 
arquivo de receitas debe manterse na explotación por un período de cinco anos.

Alimentación: Crises alimentarias como a das vacas tolas ou encefalopatía 
esponxiforme bovina (EEB) en 1996, ou a gripe aviar en 1997, fixeron que a 
preocupación polos alimentos consumidos aumentara exponencialmente. 

O control na alimentación do gando produtor de alimentos, para consumo 
humano, obrigou a manter rexistros dos insumos empregados nas racións 
diarias das explotacións gandeiras de leite.

O gandeiro ten a obriga de manter un arquivo dos albarás de entrega e etiquetas 
de composición dos pensos. No caso de pensos comprados en sacos a etiqueta 
de composición ven grampada ou pegada no propio saco, neste caso o gandeiro 
debe gardar a etiqueta xunto co correspondente albarán de compra. É suficiente 
con gardar unha etiqueta de composición por cada lote de produto adquirido. 

Estes rexistros gardaranse durante cinco anos.

O auditor verifica en cada visita que o gandeiro dispón das análises dos silos 
que está a utilizar nese momento. Arquivaranse durante o seu uso e irán 
acompañadas dunha ración formulada por un nutrólogo.
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O especialista en nutrición que está a asesorar a granxa ten que facer constar 
no rexistro da ración: data (sempre posterior a data de análise dos silos), 
identificación dos silos, nome e apelidos do nutrólogo e firma. Como sistemas 
válidos para trazar os silos teríamos a posibilidade de facelo identificando in situ 
os silos de forma numérica e correlativa, ou na súa carencia farase referencia o 
código de análise do laboratorio.

No caso en que o gandeiro lles dea unha denominación doutro tipo, máis persoal 
(ex. silo novo, silo vello, silo grande, ) podería validarse sempre e cando se teña 
evidencias dun bo coñecemento por parte do gandeiro.

Exemplo analítica análise de silo.

Rexistrarase tamén no Calendario de autocontrol a data na que se empeza cada 
silo.

Fichas técnicas e de seguridade: manterase un rexistro das fichas técnicas e 
de seguridade de tódolos produtos empregados no lavado e desinfección dos 
equipos de muxido (deterxentes alcalinos e ácidos, outros desinfectantes), 
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produtos empregados durante a rutina de muxido (predipping e postdipping) 
, produto de desinfección da auga e raticida. Mantense o arquivo durante o 
período de uso.

Analítica de auga: consérvanse os resultados das análises durante dous anos.

Albaráns de compra de materiais do equipo de muxido (tetoeiras, gomas, 
codos, ): gardarase a factura ou albarán de compra como mínimo ata unha nova 
reposición.

Testaxe do equipo de muxido e tanque de refrixeración do leite: conservaranse 
as fichas de revisión dos equipos firmadas polo técnico ata a súa actualización 
así como xustificantes de posibles reparacións.
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Exemplo de testaxe de tanque.
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Exemplo de testaxe dos pulsadores (pulsotest):

Rexistro de controis sanitarios: disporase dun rexistro dos controis sanitarios 
efectuados ós animais no que se reflexa a data de control, causa e obxetivo, 
identificación animal e resultado do control (vacunaciones, sangrados control 
sanitario, desparasitaciones, desinsectaciones,…)

O tempo de arquivo será de cinco anos.

3.9. Estado sanitario

Un axeitado estado sanitario das vacas é a base da prevención de enfermidades 
tanto a nivel de rabaño como enfermidades que poden ser causa de zoonose 
afectando a persoal traballador da granxa e a posibles consumidores do leite.
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O ideal nunha granxa sería evitar a introdución de novos animais que poden ser 
portadores de enfermidades contaxiosas pero na maioría dos casos a recría non 
é suficiente e faise necesario a compra de animais do exterior.

No caso da incorporación externa de animais estes deben vir acompañados 
da correspondente documentación sanitaria de traslado: DIB’s, Guías de 
acompañamento no caso de ser necesario, carta verde e as dúas marcas 
auriculares.

No programa de certificación temos establecidas unhas pautas básicas antes de 
incorporar un novo animal no grupo xa formado. A explotación debe dispoñer 
dun local (lazareto) habilitado para o illamento dos animais durante un período 
de corentena. Durante esta fase de corentena faranse unha análise do estado 
clínico do animal e colleranse mostras para análises de enfermidades como IBR, 
BVD, neospora, paratuberculosis ou outras que se consideren necesarias.

No caso de compra de animais en período de lactación debe facerse un test de 
California e cultivo microbiolóxico dos cuarteróns positivos así como test de 
inhibidores antes de incorporar o leite o tanque.

Unha vez que obtemos os resultados e estes son satisfactorios o animal estaría 
listo para a súa incorporación co resto dos animais da granxa.

O lazareto será un local illado do resto dos animais da corte que non permita o 
contacto directo entre eles. As dimensións mínimas serán de 12 m², construído 
de xeito que non presente bordes afiados nin saíntes onde se podan producir 
lesións, con bebedoiro de auga corrente e luz. Manterase limpo e procederase a 
desinfección do chan e paredes despois de cada uso.

As granxas certificadas por Agaca deben de cumprir todas co Programa 
nacional de erradicación de enfermidades. No caso de que unha granxa 
perda temporalmente a cualificación sanitaria procederase a cancelación do 
certificado ata que recupere dita cualificación.
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O Programa nacional de erradicación de enfermidades supón un instrumento 
fundamental para o control e erradicación de brucelose bovina, tuberculose 
bovina, leucose enzoótica bovina e perineumonía contaxiosa bovina.

A explotación debe dispoñer dun programa sanitario, no caso de pertencer a 
un ADSG, mostrará evidencias de control por parte dun veterinario (protocolos 
de vacunación, datas de desparasitacións, datas de sangrados e resultados, ). 
Nun rexistro anótanse as actuacións realizadas, este rexistro será revisado polo 
auditor para verificar que as pautas son correctas. 

Nas granxas en ADSG será suficiente con manter un arquivo ordenado 
cronoloxicamente dos traballos realizados.

Un 86.45% das granxas certificadas pertencen a unha ADSG, o 13.54% restante 
empregan os servizos do veterinario de clínica, reprodución ou alimentación 
para levar o control sanitario equivalente.

NO

SI

GRANXAS EN ADSG

Pertencer a un Programa de Calidade do leite e outro dos puntos a auditar 
durante as visitas. Este requisito so é obrigatorio no caso de granxas que 
presenten unha problemática tal que obrigue a sua contratación.
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O veterinario de calidade do leite responsable, deixará evidencias documentais 
do seu traballo na granxa.

Cando as explotacións non forman parte dun programa de calidade do leite 
cubrirán un rexistro no que se anotará por orde cronolóxico as actuacións 
relacionadas que se fixeron na granxa: toma de mostras para análises, resultado 
de análises, pautas de tratamentos aplicados, , o seguimento poderá facelo o 
veterinario clínico habitual.

3.10. Tratamentos zoosanitarios

Tódolos animais enfermos na granxa deben de ser atendidos no prazo de tempo 
máis curto posible e baixo a supervisión dun facultativo veterinario no caso 
de ser necesario. O gandeiro propietario dos animais será o responsable do 
cumprimento desta premisa así como de que só se empreguen medicamentos 
autorizados para a especie animal e para o momento produtivo no que se 
atope o animal. Sempre baixo prescrición veterinaria, seguirá estritamente as 
instrucións reflexadas na receita e respectará escrupulosamente os períodos 
de supresión dos medicamentos.

Só os traballadores con formación, cualificación e/ou experiencia axeitada 
administran os medicamentos e tratamentos os animais.

Só se empregarán medicamentos cando sexa necesario. O interese crecente 
pola problemática das resistencias ós antimicrobianos obriga a un control 
estrito sobre todos e cada un dos medicamentos administrados os animais, 
considerándose un grave risco de saúde pública no caso de detectarse residuos 
en leite ou en carne. 

Cando o gandeiro trate un animal, ademais de esperar o tempo de supresión 
especificado aconséllaselle que faga un test rápido de inhibidores para 
asegurarse de que o leite é apto para a venta. 
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No caso de que exista sospeita de que o leite en tratamento se puidera mesturar 
co leite almacenado en tanque actuarase en consecuencia para garantir que 
leite con residuos de inhibidores poda entrar na cadea alimentaria.

Na granxa existirá un protocolo de marcado ou identificación das vacas tratadas 
que debe ser coñecido por tódolos posibles muxidores. 

Tipos de marcado máis empregados:

Marca podal: pulseras ou outros sistemas de marcado menos sofisticados como 
bolsas, guantes ou cordóns atados na pata.

Marcas de cores: sprays ou tizas.

Electrónico: lectores.

O sistema de marcaxe debe adaptarse o tipo de sala de muxido e favorecer 
que sexa facilmente visible polos muxidores, así en salas con muxido traseiro 
preferentemente marcaranse as vacas con pintura na parte posterior do ubre e 
se empregan marca podal, sempre nas patas posteriores.

Nas salas tipo tandem ou espiña de pescado marcaranse lateralmente con 
pintura ou no caso de empregar marca podal nas dúas patas xa que no caso de 
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facelo solo nunha correremos o risco de que a vaca entre por o lado contrario e 
non se faga visible.

Existirá un rexistro dos animais tratados en cada momento e accesible as 
persoas que participen no muxido. Darase como válido o rexistro en pizarras 
colocadas próximas a sala, calendarios, libretas, axendas, 

No rexistro especificarase o animal tratado, data de inicio, data de fin de 
tratamento e data de posible leite válido para incorporación o tanque.

Durante a visita de auditoría o técnico de Agaca revisa os animais tratados 
nese momento e comproba que os puntos arriba nomeados se cumpran: animal 
correctamente identificado, rexistro de animal tratado e correspondencia do 
medicamento empregado coa receita e Libro de Rexistro de Tratamentos.

Así mesmo revísase que non haxa envases fora do seu local de almacenamento.
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Durante o ano 2016 un 5% dos gandeiros certificados tiveron un positivo a 
inhibidores, na totalidade dos casos foron positivos a β-lactámicos. Non houbo 
ningún reincidente.

A maioría dos erros débense a unha mala transmisión da información, seguido 
dun marcaxe incorrecto ou erros no cálculo dos tempos de supresión en secados.

Os medicamentos teñen que estar gardados nun sitio seguro e axeitado de 
modo que o seu acceso sexa restrinxido a persoal traballador da explotación. 
Almacenaranse nun moble pechado e estarán separados os medicamentos 
destinados a lactación dos tratamentos de secado das vacas. Debe estar situado 
nun local fresco, seco e protexido da luz, manterase limpo.

Os medicamentos gárdanse no seu envase orixinal e sempre baixo as instrucións 
definidas na etiqueta. Os medicamentos caducados identifícanse claramente 
e sepáranse do resto. No caso de medicamentos abertos revísanse para 
comprobar o período de validez, se este xa rematou e o medicamento xa non 
é válido para o seu uso, separarase e tratarase como se fose un medicamento 
caducado.
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O equipamento sanitario mantense limpo e en bo estado. O auditor encárgase 
de verificar que todo se cumpra.

3.11. Calidade do leite

A calidade do leite é un dos aspectos da granxa que máis preocupa dada a súa 
importancia para a calidade do produto final e para a saúde do consumidor.

A valoración da calidade do leite formúlase dende dous aspectos diferentes 
pero relacionados entre eles. O primeiro aspecto é a consideración da calidade 
do leite como o conxunto de parámetros que se encadran nos esquemas de 
pagamento por calidade e baséanse no contido en graxa, proteína e estrato seco 
magro.

Na actualidade estase a ampliar o concepto de calidade de leite a outros 
parámetros que poden engadir valor como poden ser a determinación do perfil 
de ácidos graxos ou a caracterización da fracción proteica.

A determinación do reconto de células somáticas, reconto de colonias de xermes 
a 30ºC e a presenza de antibióticos, reflicten a calidade dos procesos internos 
en canto ao control sanitario dos animais e a hixiene nos procesos de muxidura 
e almacenaxe do leite na explotación, antes da súa entrega a industria.

Nas granxas incluídas no programa de certificación os requisitos de calidade 
establecidos coinciden cos establecidos no Decreto 228/2011 en canto a reconto 
de células somáticas, bacterioloxía e inhibidores:

 • A media xeométrica móbil no período de dous meses do contido en xermes é 
≤ 50.000 ufc/ml.

 • A media xeométrica móbil no período de tres meses do contido en xermes é 
≤ 350.000 ufc/ml.
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 • Ausencia de inhibidores.

 • No caso do punto crioscópico atoparase nos valores establecidos pola 
industria ou primeiro comprador responsable da recollida.

Para o cálculo destes valores recolleranse cada mes como mínimo dúas mostras 
válidas para o seu análise.

3.12. Benestar animal

En relación a este punto os auditores de Agaca avaliarán os seguintes puntos.

 • Os materiais empregados para a construción das instalacións e en particular 
de recintos e equipos cos que os animais poidan estar en contacto, non 
deberán ser prexudiciais para os animais e deberán poderse limpar e 
desinfectar a fondo.

 • As estruturas e accesorios para atar os animais construiranse e manteranse 
de forma que non presenten bordes afiados nin saíntes, que poidan causar 
feridas os animais.

 • A circulación do aire, os niveis de po, a temperatura, a humidade relativa do 
aire e a concentración de gases deben manterse dentro dos límites que non 
sexan prexudiciais para os animais.

 • Os animais albergados nas instalacións non se manterán na escuridade 
permanente.

 • Non se manterá encerrado a ningún becerro de máis de oito semanas de 
idade en recintos individuais, a menos que un veterinario certifique que a súa 
saúde ou comportamento o requiran para que poida recibir un tratamento.
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 • A anchura do recinto individual dun becerro deberá ser polo menos igual a 
altura a cruz do animal a súa lonxitude deberá ser como mínimo a lonxitude 
do becerro medida desde a punta do fociño ata o extremo caudal do isquion 
e multiplicada por 1,1.

 • Ningún aloxamento individual para becerros (con excepción daqueles nos 
que se ille o animal por enfermidade) deberá de dispor de muros sólidos, 
senón de tabiques perforados que permitan un contacto visual e táctil directo 
entre os becerros.

 • Non se deberá atar os becerros con excepción dos aloxados en grupo, que 
poderán ser atados durante períodos de non máis de unha hora no momento 
da toma do leite.

 • A partir das dúas semanas de idade todos os becerros deberán ter acceso a 
auga fresca e limpa.
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3.13. Control de pragas

Os insectos, paxaros e roedores son importantes vectores de patoloxías, polo 
que se debe establecer un plan de control de pragas.

Este plan comeza por ter un orde e limpeza axeitados na granxa. Nas auditorías 
realizarase unha inspección visual da explotación e o seu entorno co fin de 
detectar evidencias da presenza de animais responsables de pragas. 

Inspeccionaranse a zona de almacén de concentrados e lugares de posible paso 
de roedores na busca de feces. O entorno da granxa tamén se audita co fin de 
descartar o acumulo de desperdicios ou residuos, tan habituais nas granxas.

Os roedores, principalmente a rata común (Rattus norvegicus) son pragas 
graves que afectan tanto a agricultura como explotacións gandeiras. Así, entre 
outros danos, estes roedores non so transmiten enfermidades a humanos 
(Leptospirosis, salmonelosis, toxoplasmosis, listeriosis ) senón tamén a 
animais, así como consumen e deterioran os alimentos. 
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Nas auditorías verificarase que os locais de almacenamento de pensos ou 
materias primas están protexidos fronte a pragas e anidamento de animais, 
comprobándose cunha frecuencia axeitada, a ausencia de infestacións, para elo 
pedirase que nestes lugares se coloquen portacebos.

Tamén se comprobará que exista un portacebos nas inmediacións da leitería.

Para o control de insectos verificarase que existan métodos axeitados para 
evitar a entrada e presenza dos mesmos na leitería, comprobándose cunha 
frecuencia axeitada, a ausencia de infestacións. Nas fiestras e ocos de ventilación 
colocarase unha tela mosquitera así como unha tira das moscas ou insectocutor 
eléctrico dentro da leitería para atrapar as moscas que conseguiran entrar no 
interior.

Exemplo de tela mosquitera en oco de ventilación.
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Insectocutor no interior da leitería.

As portas da leitería permaneceran pechadas agás cando se estea facendo uso 
delas para evitar a entrada de animais o seu interior.

No caso en que se evidencie necesario, aplicarase un plan de loita axeitado, 
que estará documentado mediante un plano das instalacións no que se indica 
a localización de todas as medidas de control contra pragas (tira de moscas, 
portacebos,...)

3.14. Medioambiente

A actividade gandeira ten unha importante repercusión no medio e por iso é 
necesario analizar todos os factores que poden influír no deterioro ambiental e 
establecer os criterios para minimizar o seu impacto.

O noso documento basease, no que se refire a este apartado, na Resolución 97/C 
76/01 do Consello, do 24 de febreiro de 1997 sobre unha Estratexia Comunitaria 
de Xestión de Residuos.
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As explotacións deben cumprir os principios que rexen o correcto uso e xestión 
dos residuos.

Estes residuos clasifícanse en non perigosos e perigosos.

Non perigosos:

 • Plásticos de ensilado
 • Plásticos de envases de pensos, fertilizantes 
 • Envases de medicamentos non citostáticos.
 • Envases de deterxentes
 • Lixiviados de silos

Perigosos:

 • Envases de fitosanitarios.
 • Envases de zoosanitarios.
 • Material de uso veterinario (gasas, luvas).
 • Obxectos punzantes e cortantes de uso veterinario.
 • Envases de medicamentos citóstaticos (vacinas e hormonas).

Para os plásticos, de silos normalmente, seguíranse as instrucións da Consellería 
do Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible que asina os convenios cos 
concellos para a súa recollida, para o cal:

 • Informarase no concello correspondente
 • Procurar depositalos o máis limpos que sea posible.
 • Axustarse os períodos de recollida.
 • Entregalos o antes posible para evitar a súa degradación e permitir un mellor 

reciclado.
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Os residuos perigosos proveñen de elementos ou materias que de por si xa son 
perigoso antes do seu consumo e utilización, e polo tanto, antes da xeración do 
propio residuo. En canto a estes residuos:

 • Sempre que sexa posible farase o triplo enxaugado dos envases.

 • Nunca se verterán as augas de limpeza das máquinas ás canalizacións de 
augas residuais urbanas.

 • Nunca reutilizar os envases de residuos perigosos.

 • Os residuos perigosos gardaranse xuntos nun lugar seguro, e sen perigo 
de mesturalos con outros, ata o momento do seu traslado ao punto de 
almacenamento establecido entre a Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible e Sigfito.

 • Non depositar envases con produto sen utilizar nos puntos de recollida. De 
non gastalos totalmente deberanse entregar a un xestor autorizado.

 • Nunca serán eliminados, o igual que os plásticos mediante incineración.

 • Nunca serán depositados nos puntos de recollida produtos caducados que 
deben ser eliminados por un xestor autorizado.

Durante a auditoría comprobaranse todos estes puntos.

Control de dexeccións e lixiviados:

Trátase de evitar nos locais do gando e nos seus anexos a evacuación directa 
ao medio de líquidos que conteñan dexeccións animais ou efluentes de 
orixe vexetal ou animal, de xeito que se evite a contaminación das augas por 
escorredura e por infiltración no solo ou arrastre cara ás augas superficiais.
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Nas auditorías avaliamos tres puntos esenciais relacionados con este control:

a) A avaliación dos volumes para almacenar.
b) O sistema de recollida.
c) O sistema de almacenaxe.

a) A avaliación dos volumes para almacenar.

O volume de almacenaxe no caso das fosas de xurro debería permitir conter 
como mínimo, os efluentes do gando producidos durante o período no que a 
súa distribución é desaconsellable; se o foso non está cuberto tamén a auga da 
chuvia. 

É necesario pois, calcular ben as cantidades producidas dando unha marxe de 
seguridade para evitar desbordamentos eventuais.

As augas sucias (augas do lavado de equipos de muxido, augas do lavado do 
chan e paredes da sala de muxido, desperdicios de bebedoiros, dexeccións 
diluídas,…) deben ir dirixidas preferentemente cara a instalacións de 
tratamento adecuadas: filtracións, decantación, fosas,...

Se non se fai tratamento deben recollerse nun depósito de almacenaxe propio 
para elas, ou no seu defecto, na fosa de xurro. É preciso evitar que estas augas 
sexan vertidas directamente ao medio.

b) Sistemas de recollida

Trátase de controlar no conxunto da explotación, a recollida de

efluentes de orixe animal (dexeccións líquidas ou sólidas), augas

sucias e lixiviados dos silos. 
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c) Sistemas de almacenaxe

En todos os casos as obras de almacenaxe deben ser estancas, de xeito que se 
eviten os vertidos directos o medio natural. O lugar de implantación e o tipo 
de almacenaxe dependen de numerosos factores (relevo do terreo, natureza do 
solo, condicións climáticas, )

Pode haber dous tipos de almacenaxe:

 • Almacenaxe dos produtos líquidos.

As fosas de almacenaxe deben ser estancas.

 • Almacenaxe de produtos sólidos.

Os depósitos de almacenaxe dos estercos e ensilaxes deben ter un punto 
baixo de recollida dos líquidos zumegados. Estes últimos poden ser dirixidos 
despois cara á instalación de almacenaxe dos líquidos.
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A fosa de xurro disporá dun peche eficaz en todo o seu perímetro, que impida 
que ningún animal ou persoa poidan acceder a elas.

O sistema de peche recomendado sería dun metro de altura de formigón e 
medio metro máis de malla metálica para así alcanzar un mínimo de metro e 
medio de altura ou no seu defecto, dous metros de altura de malla.

Outro punto a ter en conta en relación o medio ambiente é o da eliminación de 
cadáveres. 

É recomendable dispor na explotación dun lugar específico onde depositar os 
cadáveres para que cando o camión que se encarga da retirada dos animais 
mortos, non teña que entrar no interior do recinto da granxa. 

Esta zona non debe estar exposta o sol nin a choiva. Unha vez que ten lugar a 
saída do cadáver da explotación debese proceder a limpeza e desinfección desa 
zona.
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Este punto de control non é de obrigado cumprimento nas explotacións 
certificadas, sería unha recomendación que os auditores transmiten durante 
as visitas ás granxas.

3.15. Outros

••• Base territorial:

A falta de terreo adicado a produción forraxeira en Galicia é un factor limitante 
no rendemento económico dunha explotación leiteira. As granxas certificadas 
dispoñen dunha media de 24 ha dispoñibles entre terreo propio e arrendado. 

En xeral a maior número de animais por granxa menor cantidade de ha, sendo 
a carga gandeira (UGM/ha) tamén maior. As explotacións de máis de 500.000 
kilos dispoñen de máis terras arrendadas (48,5%) que en propiedade (43,3%).

Durante os últimos 10 anos, o 60% das granxas aumentou a súa base territorial, 
sendo a vía máis frecuente o arrendamento (61% dos casos), seguida da cesión 
(25%), a roturación de monte (24%) e a compra (20%).

Estes datos avalan a gran dependencia destas granxas da compra externa de 
alimento para o gando como a única maneira de intensificar a produción, o que 
fai as granxas máis vulnerables fronte ás oscilacións dos prezos no mercado. 

••• Explotacións que optaron pola 
transformación do seu producto:

Tres das granxas certificadas por Agaca decidiron optar pola transformación e 
aportar valor engadido ó leite producido nas súas granxas.

Dúas delas adican parte da súa produción a elaboración de queixo e a terceira 
elabora xeados e vende leite pasteurizado.
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••• Externalización da recría:

En moitos casos a falta de instalacións para aloxar a recría e a pouca 
dispoñibilidade de man de obra, fan que as granxas se vexan obrigadas a optar 
pola externalización da recría. 

Dentro das explotacións do grupo de certificación un 7.65% delas fan uso destes 
centros especializados. No caso das granxas da costa de A Coruña fan uso dun 
centro de recría de base cooperativa, Granxabar no concello de Mazaricos (5,1% 
do total).

Os gandeiros da zona de Sarria, Samos e O Páramo fan a recría en Castragude, 
no concello de O Incio.

Nos outros casos nos que non se dispón de centros próximos as granxas 
empregan o Rancho las Nieves ou o centro de recría de León. 

••• Entorno e imaxe externa da explotación:

A parte de tódolos puntos a valorar citados ó longo deste informe hai un que 
cobra moita importancia á hora de identificar unha granxa certificada e lle dá 
un plus de diferenciación. Sería o caso da imaxe externa da explotación, o que 
primeiro vemos cando chegamos á granxa.

O entorno debe manterse limpo e ordenado.

Finalmente dicir que dende a Asociación elabórase de xeito anual unha enquisa 
co fin de valorar o grao de satisfacción dos clientes onde tamén se lles pregunta 
por os temas de actualidade que lles producen maior inquedanza.

De ditas enquisas elaboramos unha relación dos temas que máis preocupan as 
nosas explotacións, por orde de importancia serían:
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 • Incertidume no prezo do leite
 • Falta de relevo xeracional
 • Falta de man de obra cualificada
 • Prezo de insumos 
 • Falta de superficie agraria útil
 • Esixencias medioambientais
 • Outros esquemas de certificación



71

4. Bibliografia
 • Manual Leche certificada de AGACA basada en la guía de prácticas correctas 

de higiene.

 • Guía de prácticas correctas de hixiene no sector produtor lácteo, Consellería 
do Medio Rural- Xunta de Galicia, 2008

 • Guía de Prácticas Correctas para ganaderías de Vacuno de Leche, Inlac, 2005

 • MANUAL DE PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA DE VACA, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y Serclivet, S.L., 2009

 • ANTONIO CALLEJO RAMOS, Cow Confort. El bienestar de la vaca lechera. 
Servet Editorial, 2009

 • Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios y 
modificaciones posteriores.

 • Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal y modificaciones y modificaciones posteriores. 

 • Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones ganaderas

 • Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano



72

 • Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación 
y registro de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen 
en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche.

 • Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la 
normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector 
lácteo.

 • Real Decreto 1600/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 217, de 6 de febrero por el que se regulan la identificación y registro 
de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el 
sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche, y el Real Decreto 
1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de 
control que deben cumplir los operadores del sector lácteo.

 • DECRETO 63/2012, del 12 de enero, por el que se regulan las condiciones de 
comercialización y uso de los medicamentos veterinarios en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

 • Norma UNE 68-068-85 Instalaciones de ordeño. Ensayo y componentes. 
Regulador de vacío y modificaciones posteriores 

 • Norma UNE 68-050-98. Construcción y funcionamiento de las instalaciones 
de ordeño y modificaciones posteriores 

 • Parte 2 de la Norma UNE-EN 60335-2-70:1998. Seguridad de los aparatos 
electrodomésticos y analógicos. Parte 2: Requisitos particulares para las 
ordeñadoras y modificaciones posteriores. 

 • Norma UNE - EN 13732:2003. Maquinaria para la industria alimentaria. 
Tanques refrigerantes de leche a granel para granjas. Requisitos 
de construcción, funcionamiento, utilización, seguridad e higiene y 
modificaciones posteriores.


