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01. Metodologia 

Estudi bibliogràfic de la problemàtica, enquesta curta 
enviada on line per conèixer la problemàtica des del 
punt de vista de l’empresa, quin coneixement té 
l’empresa i com actua tant preventivament, en 
detecció i eliminació. 

Establiment de contacte amb les diferents empreses 
del sector de neteja i desinfecció per conèixer els 
diferents procediments disponibles per a l’eliminació 
de biofilms, junt a les estratègies preventives que 
plantegen. 

Estudi de la rellevància de la prevenció i dels 
diferents mètodes de detecció a planta i laboratori, 
consideracions pràctiques. Assajos inicials sobre el 
potencial de les tècniques de UV i NIR per a 
detecció de biofilms. Potencial de diferents bacteris 
patògens i deteriorants per formar biofilm. 

Exemples d’efectivitat diferencial de diferents 
detergents i desinfectants contra cèl·lules lliures 
(planctòniques) i cèl·lules sèssils (en biofilm).  

Presentacions a les empreses sobre la problemàtica 
i solucions, jornada telemàtica degut a la crisis del 
SARS-CoV-2. Difusió d’un pamflet i vídeo curt 
pràctic sobre el tema. 

  

02. Resultats de les actuacions 
previstes  

- S’adjunten resultats de les més de 100 
persones que han donat resposta a  

 

 

- l’enquesta elaborada per conèixer la 
problemàtica al sector alimentari 

 

- Taula recerca indexada de les diferents cases 
comercials i productes que tenen estratègies 
comercials per eliminar biofilms a l’empresa 
alimentària (per evitar accions comercials).  

 

- Resultats de les proves de potencial de 
formació de biofilms 

 

- Resultats de les proves d’eficàcia diferencial 
de diferents detergents i desinfectants contra 
cèl·lules lliures i en biofilm 

 

- Resultats de les proves realitzats per observar 
l’eficàcia de diferents protocols de neteja i 
desinfecció. 

 

- Pamflet formatiu i de com l’IRTA pot 
col·laborar amb l’empresa per minimitzar la 
problemàtica 

 

- Vídeo curt sobre la problemàtica del biofilms. 
Rellevància de dos dels tres pilars principals 
per combatre’ls, prevenció i detecció. 

 

- Jornada on s’ha presentat la problemàtica i les 
accions a realitzar per minimitzar-la tant en 
sistemes en obert com tancats. Format  en 
línia degut a la crisis del SARS-CoV-2. 
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RESUM 

Els biofilms, comunitats microbianes complexes i dinàmiques on els bacteris estan protegits dels agents externs 
per a una substància polimèrica extracel·lular (EPS), que els hi confereixen una major protecció i capacitat de 
supervivència, poden arribar a representar un greu problema de seguretat i higiene a la indústria alimentària, ja 
que els bacteris poden ser més resistents als detergents i desinfectants i fins i tot a la dessecació, tot fent 
perillar la innocuïtat, la seguretat, la higiene i la vida útil dels productes finals.  
 
Aquesta activitat s’ha endinsat dins els món del biofilms, coneixent i explorant com visualitzen aquesta 
problemàtica les empreses mitjançant l’elaboració d’una enquesta on line on hi han participat més de 100 
persones, així mateix s’ha treballat per mostrar a les empreses el potencial de formació per part de diferents 
microorganismes tant deteriorants com patògens alimentaris. S’ha presentat la rellevància de la prevenció i de 
la detecció precoç i s’ha fet un recorregut pels diferents mètodes de detecció tant a planta de producció com de 
laboratori perquè les empreses puguin conéixer i disposar dels mateixos, així mateix s’han evaluat diferents 
procediments disponibles a nivell comercial com exemple de la necessitat d’utilitzar protocols específics i més 
potents en el cas que haguem d’eliminar els biofilms perquè no hem pogut evitar que es formin. Els resultats del 
projecte, junt a la rellevància de certs aspectes a tenir en compte per combatre’l eficientment, s’han presentat 
en una jornada feta en línea al setembre del 2020. S’ha elaborat un pamflet informatiu i un video curt sobre el 
tema dels biofilms que es difondrà telemàticament.  
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Figura 1. Exemples de resultats de l’enquesta a les 
empreses alimentàries. 
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Figura 2: Mètodes de detecció a planta. Comercials: A) 
per efervescència i B) per colorimetria. En estudi (IRTA): 
C) per llum UV i  D) per NIR. 
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Figura 3: A) Resultats capacitat formació biofilm de 
diferents soques. B) Resultats de capacitat diferencial de 
detergents i desinfectants contra cèl·lules lliures i en 
biofilm.  
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Figura 4. A . Pamflet biofilms. B. Jornada final en línia 
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