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Presentació

La creació d’un grup d’investigació que elaborés uns Protocols per a la pre-
venció, el control i el tractament de les infeccions per microorganismes que afecten el
patrimoni documental esdevé una iniciativa tan poc comuna i de tant valor
simbòlic en l’àmbit professional que bé mereix un seguit de consideracions
que en situïn la seva gènesi, els objectius i la finalitat. En primer lloc cal re-
marcar el caràcter pioner i d’avantguarda d’aquesta iniciativa. En un mo-
ment de creixent desvetllament de la consciència professional entorn de la
necessitat de garantir una preservació adequada del patrimoni documental,
aquest grup de recerca fa un veritable salt qualitatiu, i anant més enllà de
les directrius bàsiques entorn de la conservació assolides pel col·lectiu arxi-
vístic internacional, planteja una veritable acció de recerca en una proble-
màtica que només en els darrers anys ha començat a impregnar el treball
quotidià d’un sector d’arxivers. Amb accions de recerca com aquesta es pot
albirar un futur optimista en la possibilitat de conformar un cos doctrinal
més sòlid i en sintonia amb els reptes actuals de la societat. En segon lloc,
és de destacar la pròpia composició del grup de treball, basat en la plurali-
tat d’especialitzacions i de procedències. Així hi ha una nodrida representa-
ció d’arxivers i restauradors de l’Administració pública, docents universita-
ris i experts procedents de l’empresa privada. Aquesta suma d’experteses ha
possibilitat l’elaboració d’uns materials d’una molt alta qualitat. En darrer
terme, la formulació de quatre directrius i cinc protocols, la seva publicació
exhaustiva en format llibre i la seva difusió abreujada en un format més in-
formal (pòsters, cartells) ha de significar una millora qualitativa de les ac-
cions a emprendre i, sobretot, la plena assumpció per part dels professio-
nals, no només de l’arxivística i la restauració, sinó també de sectors impli-
cats en les polítiques de conservació, com arquitectes, enginyers, químics,
tecnòlegs o gestors públics, que cal un treball interdisciplinari per atendre
un patrimoni que constitueix un bé públic únic i irrepetible.

Una simple relació dels temes tractats fa visibles l’ambició i la solidesa
de l’acció empresa; així s’han establert directrius constructives dels dipòsits
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d’arxius, per prevenir el desenvolupament d’una infecció, per al tractament
químic de documents i espais infectats i per a la reubicació i l’aïllament de
documentació infectada i tractada. Paral·lelament, els protocols per al con-
trol de nous ingressos de documentació, per a la identificació de microor-
ganismes que afecten el patrimoni documental i la prevenció de riscos per
a la salut o les mesures de tractament de la documentació infectada, consti-
tueix una guia professional que tots aquells qui tenim responsabilitat en la
gestió dels arxius haurem de tenir molt en compte. En darrer terme, un
conjunt de materials producte de tres anys de treball continuat, de la vo-
luntat de cooperació entre institucions públiques i també amb l’empresa
privada i la mostra fefaent de la vitalitat de l’arxivística catalana, que asso-
leix una acció que la situa al capdavant de les societats més preocupades per
garantir la perdurabilitat d’un patrimoni mil·lenari. I, sobretot, l’agraïment
a tots els integrants del grup d’investigació per la seva intensa dedicació i
professionalitat.

Ramon Alberch i Fugueras
Direcció General de Patrimoni Cultural
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental



La preservació i conservació del patrimoni documental és una de les fun-
cions bàsiques assignades als arxius, juntament amb la custòdia, el tracta-
ment i la comunicació dels documents i de la informació que contenen.

Catalunya i els països europeus en general disposen d’un patrimoni do-
cumental ric, divers i voluminós acumulat al llarg dels segles, que repre-
senta el testimoni de la seva identitat, la garantia de la seva memòria his-
tòrica i el suport a la investigació i el coneixement. Aquest ric patrimoni,
però, també ha estat i està exposat a diferents agents i elements que posen
en perill la seva integritat, conservació i perdurabilitat.

Des de fa anys, els professionals i les institucions relacionats amb el pa-
trimoni documental s’han preocupat de promoure accions i actuacions que
serveixin per garantir la seva conservació en condicions i per prevenir l’apa-
rició de factors negatius. Però també és cert que queda molt camí per recó-
rrer, que hi ha nombroses assignatures pendents i que els fronts oberts en
l’àmbit de la preservació i la conservació dels documents són diversos.

Alguns dels factors més complexos i més generalitzats que incideixen en
la conservació dels documents són la contaminació i el desenvolupament de
microorganismes, que per la seva activitat metabòlica i el seu creixement
poden alterar i/o destruir els papers i altres suports documentals. A causa
de les condicions mediambientals aquests microorganismes (fongs i bacte-
ris) són de difícil eradicació i poden arribar a produir la destrucció total dels
documents afectats.

També es constata que en els darrers anys s’ha desencadenat un procés
d’expansió i generalització d’aquest tipus d’alteracions d’origen biòtic, si-
tuació que porta a plantejar la necessitat d’afrontar el problema d’una ma-
nera global, científica i urgent.
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Creació d’un grup d’investigació

Per aquestes raons, i arran de les darreres experiències compartides per
les institucions, empreses i persones que s’enumeraran més endavant, es va
considerar una necessitat ineludible encarar aquest problema i arribar a pro-
posar solucions i propostes d’actuació que permetin, d’una banda, prevenir
aquest important problema i, de l’altra, fer-hi front d’una manera científi-
ca, contrastada, consensuada i amb les màximes garanties d’èxit.

En relació amb això, s’ha portat a terme un projecte interdisciplinari
amb l’objectiu d’analitzar exhaustivament el problema des dels diferents
àmbits i punts de vista possibles, formular un seguit de recomanacions i
propostes d’actuació preventiva i concretar una metodologia i un pla d’ac-
tuació en el cas de la presència activa de microorganismes, tenint en comp-
te els tractaments més idonis en cada situació, segons el microorganisme
majoritari causant del problema.

El Grup d’investigació format per desenvolupar aquest projecte el com-
ponen persones i entitats representants dels diferents sectors implicats: uni-
versitat, administració pública i empresa. La composició del Grup d’inves-
tigació és la següent:

Universitat

– Universitat Autònoma de Barcelona – Departament de Sanitat i
Anatomia Animals (M. Àngels Calvo, Carles Adelantado)

– Universitat Autònoma de Barcelona – Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents (Ramon Alberch)

– Universitat Ramon Llull – Institut Químic de Sarrià (Montserrat
Agut)

Administració Pública

– Ajuntament de Barcelona – Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
(Xavier Tarraubella, Gemma Valls)

– Ajuntament de Barcelona – Arxiu Municipal Administratiu
(Montserrat Beltran)

– Ajuntament de Barcelona – Departament d’Arquitectura (Joan Gon-
zález Gou)

– Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura i Mitjans de Co-
municació, Subdirecció General d’Arxius (Ramon Planes Albets)
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– Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura i Mitjans de Co-
municació, Riscos laborals (Alícia Roma)

Empresa

– Estudi B2. Conservació i Restauració (Carme Bello, Àngels Borrell)
– Gestior Químics S.L. (Maite Galofré)

Tenint en compte les característiques del projecte, el seu lideratge cien-
tífic ha anat a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona*.

Finalitats del grup

Les finalitats fonamentals del grup han estat:

– Elaborar un marc general de preservació i actuació que permeti neu-
tralitzar les plagues i infeccions de microorganismes que posen en pe-
rill la conservació del patrimoni documental.

– Proposar les condicions d’estructura (materials recomanables, sistema
de quarantena i tractament previ abans d’incorporar nou material al
fons ja existent, entre altres) i de climatització òptimes d’un arxiu per
aconseguir prevenir el desenvolupament dels microorganismes.

– Proposar les mesures a adoptar en cas de detecció de problemes oca-
sionats per microorganismes.

El fruit del treball elaborat ha quedat reflectit en els protocols i direc-
trius que es presenten en aquesta publicació i que són els següents:

I. Directrius constructives dels dipòsits d’arxiu

II. Directrius per prevenir el desenvolupament d’una infecció

III. Protocol per al control de nous ingressos de documentació
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* Els autors volen agrair la col·laboració rebuda des dels arxius, que ha fet possible l’ob-
tenció de mostres i de les dades imprescindibles per dur a terme l’estudi, així com als in-
tegrants del Grup de recerca en Microbiologia Aplicada i mediambiental de la Universitat
Autònoma de Barcelona (María Rodríguez i Leonardo Arosemena) per la recollida i pro-
cessat de les mostres.



IV. Protocol per a la identificació de microorganismes que afecten el pa-
trimoni documental

V. Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut davant el desenvo-
lupament de microorganismes en material d’arxiu

VI. Protocol d’actuació en cas d’infecció

VII. Directrius per al tractament químic de documents i espais infectats

VIII. Directrius i recomanacions per a la reubicació i l’aïllament de do-
cumentació infectada i tractada

IX. Protocol per accedir a documentació infectada i tractada i consultar-la

M. Àngels Calvo
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Objecte d’aquestes directrius

La vulnerabilitat a la infecció per microorganismes d’un dipòsit d’arxiu
i del seu contingut ve determinada per les condicions de temperatura, hu-
mitat interior i ventilació, per les característiques dels materials arxivats
(suport, antiguitat, condicions anteriors, etc.) i també per les dels altres ma-
terials existents al dipòsit, com ara els recursos constructius utilitzats, els
elements de suport o les prestatgeries.

Per tant, totes aquelles solucions constructives orientades a mantenir les
condicions de temperatura i humitat adequades al tipus de material a em-
magatzemar contribuiran a reduir el risc d’infecció per microorganismes.

No és l’objecte d’aquest document establir les condicions de temperatu-
ra i humitat relativa que s’han d’observar en els dipòsits, ja que aquestes va-
rien en funció del tipus de material o suport, però en tot cas sempre serà
desitjable mantenir aquests paràmetres tan estables com sigui possible dins
els estàndards de conservació.

Les recomanacions dels apartats següents es fan considerant aquells re-
cursos constructius que facilitin el manteniment d’unes condicions de tem-
peratura, humitat i ventilació adequades i estables. També es consideren
aquells aspectes dels materials i de les solucions constructives que contri-
bueixin a evitar la proliferació de microorganismes.

Les recomanacions es fan per a dipòsits destinats a documents de paper,
però en general seran vàlides també per a materials cel·lulòsics o proteics.
Igualment són vàlides per als espais de tractament i neteja de la documen-
tació (vegeu el capítol VII, «Directrius per al tractament químic de docu-
ments i espais infectats»).

15
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Les directrius constructives s’han agrupat en quatre apartats:

1. Situació dels dipòsits.

2. Solucions constructives i característiques dels materials.

3. Sistemes d’emmagatzematge.

4. Instal·lacions de climatització.

L’ordre d’aquests apartats és significatiu, ja que indica l’ordre d’impor-
tància i de decisió a l’hora de planificar la construcció d’un nou arxiu o di-
pòsit. Es considera que una solució deficient en un dels apartats difícilment
podrà ser superada per la millora de les solucions adoptades en els apartats
següents.

Situació dels dipòsits

1. Risc d’inundació

La primera decisió que s’ha de prendre en el procés constructiu de qual-
sevol edifici és la de la ubicació. En el cas dels arxius, és molt important te-
nir dades de les condicions hidrològiques de la zona, per tal d’evitar les zo-
nes inundables, encara que el risc sigui de nivell moderat.

Cal pensar que la inundació d’uns dipòsits, encara que tingui unes con-
seqüències directes lleus sobre els materials emmagatzemats, pot provocar
una alteració de les condicions d’humitat ambiental que afavoreixi, a curt o
a llarg termini, el desenvolupament de microorganismes.

Si es determina en l’estudi previ un cert risc d’inundació i no és possible
cap altra ubicació de l’arxiu, caldrà estudiar la construcció de canalitzacions
de l’aigua, per tal que en cas d’inundació aquesta no arribi a les zones dels
dipòsits.

Com a mesura preventiva, caldrà considerar elements de bombeig en els
dipòsits, per tal de reduir el temps de permanència de l’aigua que pugui
arribar fins a aquests espais.
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2. Situació a la planta soterrani

Atès que el manteniment d’una temperatura estable constitueix un ob-
jectiu desitjable, sovint es considera la construcció dels dipòsits en plantes
soterrani. D’aquesta manera s’aprofita la gran inèrcia tèrmica dels murs i del
terreny circumdant per reduir les oscil·lacions de temperatura.

Encara que això és cert, també s’observa que la situació dels dipòsits en
plantes soterrani implica, en general, un difícil control de la humitat, per
raó de les infiltracions d’aigua del terreny a través de murs i soleres.

Cal considerar també que la situació dels dipòsits en plantes soterrades
incrementa el risc d’inundació. Així, s’hauria d’evitar especialment instal-lar
els arxius en plantes situades per sota del nivell de la capa freàtica de la zona.

Per tant, es recomana evitar la ubicació dels dipòsits en plantes situades
a cotes inferiors a la del terreny. És preferible situar-los en plantes pis.

Si aquesta ubicació subterrània és inevitable, el disseny dels dipòsits
s’hauria de fer de manera que els murs i forjats estiguessin correctament im-
permeabilitzats. Per això, es recomana que els tancaments que delimiten in-
teriorment el dipòsit no estiguin en contacte directe amb el terreny, i que
entre uns tancaments i els altres es col·loquin elements de drenatge que as-
segurin l’evacuació d’eventuals infiltracions d’aigua.

Solucions constructives i característiques dels materials

Les solucions constructives a adoptar estan orientades a mantenir esta-
bles les condicions interiors d’humitat, de temperatura i de renovació de
l’aire.

Per al manteniment de les condicions de temperatura, es recomana aïllar
correctament els dipòsits i protegir les obertures de la insolació solar.

1. Aïllament tèrmic

Per facilitar el manteniment d’una temperatura estable, es recomana in-
crementar l’aïllament tèrmic de tancaments i cobertes.
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Un bon aïllament tèrmic és especialment desitjable a l’estiu, ja que les
temperatures interiors dels dipòsits són inferiors a les habituals de confort
i, per tant, el sistema de climatització ha de treballar amb unes condicions
de salt tèrmic més desfavorables.

A més a més, l’aïllament tèrmic garanteix el manteniment de les condi-
cions de temperatura per un període de temps més llarg en el cas d’aturada
del sistema de climatització per avaria o manteniment.

Pel que fa als materials aïllants, s’haurien d’utilitzar materials lliures de
gasos i, per tant, s’hauria d’evitar la utilització d’escumes expansives.

2. Protecció solar

En principi, caldria reduir tant com fos possible l’exposició al sol dels es-
pais de dipòsit. En tot cas, si es disposa d’obertures, cal preveure un siste-
ma de protecció solar dels tancaments transparents per reduir les variacions
d’insolació que poden produir oscil·lacions de la temperatura interior. El
sistema de protecció hauria de ser preferiblement exterior i es pot preveure
també com un sistema de protecció contra la intrusió.

Cal pensar que la millora de les condicions d’aïllament de l’edifici resul-
ten més fàcilment amortitzables en el cas dels arxius, atès que les ins-
tal·lacions de climatització dels dipòsits funcionen ininterrompudament i,
per tant, les mesures orientades a reduir el consum energètic afecten de ma-
nera molt important la despesa d’energia.

Per facilitar el manteniment de les condicions d’humitat, caldrà consi-
derar els aspectes que s’exposen en els apartats següents.

3. Estanquitat dels tancaments

Cal que la impermeabilització de cobertes i façanes sigui perfecta. S’ha
de disposar dels materials adequats i cal adoptar les solucions constructives
necessàries per evitar l’entrada d’aigua als dipòsits, fins i tot en els casos de
precipitacions importants.
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Igualment, cal garantir l’estanquitat dels tancaments practicables, utilit-
zant elements d’una qualitat adequada al nivell d’exposició a la intempèrie.

Es col·locaran barreres de vapor quan hi hagi soleres o murs en contacte
amb el terreny, tal com s’ha indicat en l’apartat precedent, per evitar les
eventuals infiltracions d’aigua des del terreny circumdant. En aquests cas,
també es recomana la construcció d’un espai o cambra de separació entre els
tancaments en contacte amb el terreny i els tancaments interiors del dipòsit.

4. Pas de canonades d’aigua pels dipòsits

Cal evitar el pas de canonades d’aigua i desguassos per l’interior dels di-
pòsits. Els dipòsits haurien d’estar lliures de canonades i canalitzacions que
de manera permanent o eventual puguin conduir aigua.

Quant als sistemes d’extinció d’incendis, s’optarà pels que no requerei-
xin l’existència de canonades d’aigua amb pressió. Són preferibles els siste-
mes d’extinció per gasos inerts autoritzats per l’administració ambiental o
per aigua polvoritzada.

5. Característiques dels materials

Els materials dels espais destinats a dipòsit han de tenir unes caracterís-
tiques determinades, que són diferents dels materials que es poden utilitzar
en altres dependències de l’arxiu.

En general, aquests materials s’haurien de caracteritzar, principalment,
per:

– Ser estables i tenir un baix índex de degradació.

– Tenir una bona resistència al desgast.

– Ser llisos, amb poques juntes, i fàcils de netejar.

– Ser permeables.

– No ser fàcilment inflamables.

– No desprendre productes acidificants (formaldehids, àcid acètic, etc.).
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– No desprendre partícules abrasives.

– No tenir extradós amb cambres que puguin servir de reserva als mi-
croorganismes.

En part, aquestes característiques són també desitjables per evitar que
els materials siguin infectats per microorganismes (perquè llavors la infec-
ció passaria dels materials constructius als materials d’arxiu). A més a més,
aquestes característiques afavoreixen els tractaments de desinfecció.

En cap cas no s’haurien d’utilitzar recobriments de moquetes, suro, pla-
ques de fusta conglomerada, ni materials sintètics d’aïllament com el po-
liuretà, ja que són materials que es degraden amb facilitat, són altament in-
flamables i desprenen productes acidificants, com els formaldehids o l’àcid
acètic. Tampoc no s’haurien d’instal·lar falsos sostres ni sistemes d’envans
prefabricats.

Sistemes d’emmagatzematge

Els sistemes de prestatgeries o contenidors dels materials tenen una gran
importància per tal d’evitar l’existència de microclimes a l’entorn dels ma-
terials arxivats. Els sistemes de climatització actuen de manera general so-
bre el volum d’aire contingut en el dipòsit, però sovint les condicions de
temperatura i humitat que serveixen de referència al sistema de regulació
de la climatització poden ser diferents de les existents a l’entorn immediat
dels materials arxivats, ja que aquests són dins d’armaris que separen de ma-
nera gairebé hermètica els dos ambients.

Per tant, es recomana que les prestatgeries o els elements de suport si-
guin tan oberts com sigui possible per permetre el pas de l’aire.

Si s’utilitzen armaris compactes, es preferiran aquells que són oberts pels
laterals i que tenen una junta de tancament que no és contínua.

Instal·lacions de climatització

No és objecte d’aquest document establir quin ha de ser, si n’hi ha d’-
haver, el sistema òptim per a la climatització dels dipòsit dels arxius, ja que
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l’elecció del sistema serà determinada per circumstàncies que poden variar
molt, com ara la situació geogràfica, els paràmetres de temperatura o hu-
mitat interiors, les dimensions de la instal·lació, etc.

Per tant, ara només es donaran les recomanacions generals que s’haurien
de considerar per al disseny del sistema de climatització.

1. Control de la temperatura

El sistema haurà de ser capaç de mantenir les condicions de temperatu-
ra interior durant tot l’any.

Cal considerar que la temperatura interior que es dissenyi serà inferior a
la temperatura habitual de confort utilitzada per al càlcul de la climatitza-
ció d’altres espais. La temperatura interior estarà dins els paràmetres de con-
servació i, per tant, tots els equips del sistema de climatització hauran d’es-
tar calculats per treballar amb aquest salt tèrmic.

El sistema de control de temperatura hauria de tenir un variació màxi-
ma de 2ºC. Per tant, s’han de preveure sistemes de regulació de qualitat su-
ficient per mantenir aquesta variació. Es preferiran els sistemes de regula-
ció contínua als sistemes de tot o res.

La temperatura dels dipòsits hauria de ser mesurada en diferents punts
amb diverses sondes, per tal de calcular-ne el valor mitjà. A més a més, les
sondes haurien d’estar instal·lades a prop de la documentació, per tal que la
temperatura llegida correspongui a la de la documentació.

És recomanable disposar d’un sistema de registre de temperatures con-
trastat, que sigui independent de la regulació de la climatització, per poder
verificar el funcionament del sistema.

2. Control de la humitat

El sistema haurà de mantenir constants durant tot l’any les condicions
d’humitat relativa establertes pels paràmetres de conservació (aproximada-
ment, 50/60%).
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Per mantenir la humitat dins l’interval necessari durant tot l’any, caldrà
preveure un sistema de regulació d’humitat que funcioni de manera inde-
pendent del sistema de regulació de la temperatura. És a dir, s’ha de poder
mantenir la humitat desitjada també en èpoques en què no calguin ni la ca-
lefacció ni la refrigeració sense modificar la temperatura.

En general, el problema serà l’excés d’humitat i, per tant, caldrà pre-
veure un sistema de deshumectació, ja sigui a través de deshumidificadors
químics per absorció o mitjançant condensació i reescalfament.

En cas que en el registre climàtic de la zona on hi ha l’arxiu s’observin
períodes llargs d’humitats relatives per sota de la requerida, pot ser neces-
sari preveure un sistema d’humidificació per vapor d’aigua.

Igual que en el cas de la regulació de la temperatura, caldria adoptar un
sistema de regulació contínua més que no pas un de tot o res.

La humitat ambiental també hauria de ser mesurada en diferents punts
del dipòsit amb diverses sondes, per tal de calcular-ne el valor mitjà. Les
sondes haurien d’estar instal·lades a prop de la documentació, de manera
que la humitat llegida correspongui a la de la documentació.

És recomanable disposar d’un sistema de registre de la humitat relativa
contrastat, que sigui independent de la regulació de la climatització, per
poder verificar així el funcionament del sistema.

3. Filtració

Per evitar que la instal·lació de climatització actuï com a sistema de
difusió d’una infecció de microorganismes, o que amb l’aire exterior de ven-
tilació es pugui propagar material orgànic susceptible de produir una in-
fecció d’aquest tipus, cal utilitzar filtres capaços de retenir aquestes partí-
cules.

Es recomana la utilització de filtres absoluts o HEPA i, per tant, els ven-
tiladors hauran d’estar previstos per a la pèrdua de càrrega introduïda per
aquests elements. Cal preveure, així mateix, una secció de filtratge prèvia
als filtres absoluts per evitar que aquests quedin plens de seguida.
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El sistema de filtratge ha de ser mantingut en correctes condicions de
funcionament. Per mantenir la seva eficàcia, cal revisar-lo periòdicament i
substituir-ne els filtres sempre que sigui necessari.

4. Ventilació i sistema de distribució d’aire

Cal preveure un sistema de ventilació adequat, que proporcioni l’entra-
da d’aire exterior i l’extracció d’aire interior en quantitat suficient per evi-
tar l’acumulació d’agents contaminants en l’ambient interior dels dipòsits.

Es recomana fer una recirculació d’aire per hora com a mínim de tres ve-
gades el volum del dipòsit, amb una aportació d’aire exterior equivalent a
la meitat del volum del dipòsit.

També cal que el sistema de distribució de l’aire de climatització estigui
dissenyat d’una manera que l’aire impulsat arribi a tots els punts del dipò-
sit, per tal d’evitar l’existència de zones cegues, on les condicions d’humi-
tat, temperatura i qualitat de l’aire siguin diferents de la resta del dipòsit.
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Per prevenir una infecció, el més desitjable és que siguin els mateixos
treballadors de l’arxiu els que controlin la documentació, ja que són ells els
que la manipulen d’una manera directa i els que podran detectar a temps
qualsevol problema.

Per això, cal que aquests treballadors rebin la formació necessària que els
ajudi a detectar l’inici d’una infecció d’origen microbià i tinguin unes no-
cions bàsiques de conservació. Amb aquesta finalitat, caldrà:

1. Donar unes pautes de reconeixement de la presència de microorganis-
mes al personal de l’arxiu, en especial al personal encarregat d’arxivar
i desarxivar. Es proposa fer una reunió de treball amb la projecció de
diapositives, on s’identifiquin les plagues més freqüents que poden
afectar el patrimoni documental.

2. Fer exàmens organolèptics de la documentació. Mensualment, con-
trolar de manera visual la documentació i les instal·lacions, per tal de
detectar qualsevol anomalia.

3. Canviar els suports malmesos que suposin un risc d’infecció, com ara
capses o carpetes, per material de conservació.

4. Programar i impulsar intervencions de restauració.

5. Netejar la documentació i els dipòsits.

6. Disposar d’instal·lacions de climatització que garanteixin una tempe-
ratura i una humitat relativa adequades i constants, a més d’una re-
novació suficient d’aire (vegeu el capítol I, «Directrius constructives
dels dipòsits d’arxiu»).
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7. Mantenir aquestes instal·lacions en un estat òptim (reparacions im-
mediates, col·locació de filtres HEPA o, en cas contrari, canvi o nete-
ja mensual dels filtres d’entrada i sortida d’aire).

8. Evitar elements estructurals, funcionals o decoratius dels edificis que
puguin contribuir al desenvolupament i creixement de microorganis-
mes del patrimoni documental, com ara moquetes o Pladurs (vegeu el
capítol I, «Directrius constructives dels dipòsits d’arxiu»).

9. En cas que els materials nous (capses, carpetes, camises, etc.) no siguin
de conservació, caldrà desinfectar-los abans que ingressin als dipòsits.

10. Controlar, netejar i desinfectar la documentació transferida abans
d’ingressar-la al centre (vegeu el capítol III, «Protocol per al control
de nous ingressos de documentació»).
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Els ingressos de documentació en un centre d’arxiu, ja sigui per via or-
dinària (transferència de documents procedents dels òrgans administratius
de la institució) o per via extraordinària (donació, llegat, dipòsit, compra o
reintegrament), suposen un increment periòdic i constant dels fons conser-
vats i un enriquiment del patrimoni documental que es pot posar a l’abast
dels usuaris i investigadors.

Però, en funció de l’estat de conservació d’aquests documents i de la pos-
sibilitat que tinguin alteracions i afectacions, hi ha el risc que posin en pe-
rill la documentació que ja hi ha dipositada al centre.

Per això, determinar l’estat de conservació de la documentació objecte
d’una proposta d’ingrés en un centre d’arxiu –sigui per via ordinària o per
via extraordinària– i identificar l’existència de possibles alteracions es con-
sidera una mesura preventiva i una condició prèvia imprescindible. A
aquests efectes, s’estableix el protocol d’actuació següent:

L’arxiver o el tècnic designat pel centre d’arxiu per estudiar la proposta d’in-
grés de nova documentació durà a terme, com a part del procediment, una ava-
luació i diagnosi inicials de les característiques d’aquesta documentació, de
l’espai on és i del seu estat de conservació, dedicant una especial atenció a la pos-
sible presència d’alteracions o de factors de risc. Amb aquesta finalitat, s’utilit-
zarà el formulari d’avaluació de l’estat de conservació annex a aquest protocol.

Quan la valoració i diagnosi inicials estableixin que l’estat de conserva-
ció de la documentació és correcte i que no hi ha alteracions ni factors de
risc, es podrà acceptar la proposta de transferència o ingrés.

La detecció de factors de risc o de la presència d’alteracions en aquesta
diagnosi inicial suposarà la no-acceptació de la proposta de transferència o
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ingrés, fins que no s’hagin adoptat les mesures i actuacions necessàries. En
cas de dubte respecte de la presència de factors de risc o d’alteracions espe-
cífiques, caldrà demanar assessorament a un expert en conservació o restau-
ració de documents.

En cas que no es detectin alteracions específiques però que s’identifiqui
algun factor de risc, com ara afectacions anteriors, humitats en l’espai on
està dipositada la documentació o condicions ambientals deficients d’aquest
espai, s’adoptaran les mesures preventives que calgui per indicació de l’ex-
pert en conservació o restauració de documents i d’acord amb l’arxiver res-
ponsable.

La confirmació de la presència d’alteracions que afectin la conservació i
integritat de la documentació, ja sigui en la diagnosi inicial o en l’avalua-
ció realitzada per l’expert en conservació o restauració, implicarà la realit-
zació de les actuacions de neteja, tractament i desinfecció que siguin neces-
sàries (vegeu el capítol VI, «Protocol d’actuació en cas d’infecció»). Si no es
duen a terme aquestes actuacions i no s’acrediten mitjançant els informes i
justificants corresponents, caldrà denegar la proposta d’ingrés.

Els centres d’arxiu receptors d’una transferència o un ingrés de docu-
mentació que hagi estat sotmesa a un tractament de neteja o desinfecció
perquè s’hi havien detectat factors de risc o alteracions específiques, dipo-
sitaran aquesta documentació en un espai independent de les zones de tre-
ball i de dipòsit per comprovar tot allò que considerin necessari. Es reco-
mana no incorporar directament als dipòsits aquesta documentació. Per
aquesta raó, els centres d’arxiu haurien de disposar d’un espai aïllat desti-
nat específicament i de manera exclusiva al dipòsit provisional de docu-
mentació sotmesa o pendent de ser sotmesa a tractaments de neteja i des-
infecció. En tot cas, mai no es dipositarà en el mateix espai documentació
tractada i documentació pendent de tractar (vegeu el capítol VIII, «Di-
rectrius i recomanacions per a la reubicació i l’aïllament de documentació
infectada i tractada»).

Quan un centre d’arxiu rebi de manera excepcional i no autoritzada una
transferència o un ingrés de documentació de la qual no s’hagi fet la valo-
ració i diagnosi prèvies de l’estat de conservació, caldrà retornar-la imme-
diatament al lloc de procedència. Si això no és possible, el centre d’arxiu la
mantindrà aïllada mentre no hagi fet la valoració de l’estat de conservació
i, si escau, els tractaments necessaris de neteja i desinfecció.
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Quan una transferència o un ingrés de documentació inclogui docu-
ments en molt mal estat de conservació o en un estat de degradació per mi-
croorganismes elevat, caldrà valorar l’eficàcia dels tractaments de neteja i
desinfecció aplicats, la idoneïtat de les actuacions de conservació i restaura-
ció específiques que permetin recuperar-los o la conveniència d’eliminar-los,
amb l’autorització prèvia dels òrgans competents. Aquesta darrera mesura
només es recomana en casos excepcionals, quan el deteriorament dels docu-
ments sigui extrem i irreversible i les actuacions de neteja i desinfecció no
en garanteixin l’efectivitat.
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ANNEX I

AVALUACIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ D’UN INGRÉS DOCUMENTAL

1. Identificació

Títol:

Productor:

Cronologia:

Suports:

Unitats d’instal·lació (especifiqueu-ne el nombre):

Llibres: Lligalls: Capses arxivadores:
Carpetes: Àlbums: Capses de trasllat:

Altres (especifiqueu-los):

Presència de documents especials (especifiqueu-ne el nombre, si més no
aproximat):

Pergamins:
Imatges fotogràfiques:
Pel·lícules:
Documents de gran format (plànols, mapes, dibuixos i altres):

Disquets: CD:
Altres:

Volum:
Metres lineals: Unitats documentals:

Revisió del fons:
� Totalitat
� Cales
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Característiques

2. Història

Procedència:
� Transferència ordinària
� Ingrés extraordinari

Afectacions:

Intervencions preventives:

Intervencions curatives:

3. Ubicació i condicions actuals

Edifici:
� Arxiu
� Biblioteca
� Casa particular
� Altres

Espai:
� Dipòsit
� Garatge
� Magatzem
� Altres

Condicions de l’espai:
� Calefacció
� Aire condicionat
� Humitat visible
� Altres
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Sistema d’emmagatzematge:
� Prestatgeria
� Capses
� Calaixeres
� Altres

Sistema de protecció:
� Carpetes
� Capses
� Lligalls
� Relligat
� Solt
� Enrotllat
� Altres

4. Estat de conservació

� No s’observen alteracions
� Brut
� Infectat/Florit
� Mullat/Humit
� Estripat/Trencat
� Galeries de corcs
� Aspecte marronós
� Fràgil/Trencadís
� Altres

5. Valoració final

� Es pot transferir
� Cal l’assessorament d’un expert en conservació o restauració
� Queda en espera de tractament
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6. Observacions

Estudi realitzat per:
Arxiu:
Data de l’estudi:
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La composició dels diferents materials que hi ha dipositats a bibliote-
ques i arxius determina que siguin un substrat adient per al desenvolupa-
ment de diversos tipus de fongs i de bacteris.

La presència d’aquests microorganismes pot originar alteracions i des-
truccions al substrat o problemes a les persones que estiguin en contacte
amb els substrats alterats (vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció
de riscos per a la salut davant el desenvolupament de microorganismes en
material d’arxiu»).

Entre les alteracions al substrat, podem diferenciar:

1. La degradació del material perquè és utilitzat com a font de nutrició.
2. El deteriorament del materiat provocat per l’elaboració i acumulació

de metabòlits secundaris.

Un cop instaurats els microorganismes, i molt especialment els fongs, en
un ambient específic la seva eradicació és llarga i difícil.

Per això, les mesures de prevenció han de consistir a mantenir les con-
dicions del medi ambient en uns paràmetres que no siguin favorables al
desenvolupament d’aquests microorganismes. Una qüestió fonamental és
controlar la temperatura i la humitat relativa de l’ambient (vegeu el capí-
tol I, «Directrius constructives dels dipòsits d’arxiu»).

Si, malgrat la prevenció i els controls, el personal del centre detectés un
problema, caldria estudiar quins són els agents etiològics i portar a terme
un control correcte de les instal·lacions. El protocol que s’hauria de seguir
estableix que cal posar-se en contacte amb un expert en microbiologia per-
què pugui executar les directrius que es descriuen en els apartats següents.
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Obtenció de mostres

En funció dels espais a controlar i de les seves característiques, s’escolli-
ran, com a mínim, aquests punts de presa de mostres:

1. Ambient exterior.
2. Sistemes d’aire condicionat: filtre, zona d’entrada i zona de retorn.
3. Altres sistemes.
4. Moquetes, catifes, etc.
5. Ambient de sales i zones d’arxiu.
6. Material afectat d’una manera visible.
7. Material afectat d’una manera no visible.

En el cas dels mostreigs ambientals, s’ha d’establir un estudi en el de-
curs del temps, que es pot fer mitjançant l’exposició de plaques durant 5 o
10 minuts (mètode gravimètric) o bé per mètodes volumètrics. En aquest
cas, el volum d’aire del qual s’han de prendre mostres és d’entre 50 i 100
metres cúbics.

A cada mostreig es prendran mostres per determinar la presència de so-
ques fúngiques i, paral·lelament, de soques bacterianes.

Els medis de cultiu d’elecció seran:

1. Agar de triptona i soja (TSA) o agar nutritiu (AN) per recomptar i aï-
llar bacteris.

2. Agar d’extret de malta al 2% (AEM 2%) o agar glucosat de Sabou-
raud (AGS) enriquits amb antibiòtics (30 ppm de clorhidrat de tetra-
ciclina, per exemple, per tal d’inhibir el creixement bacterià) per re-
comptar i aïllar fongs.

Les mostres de filtres, moquetes i material (afectat o no) s’han d’obtenir
mitjançant hisops estèrils o, si és possible, a partir de fragments. La recolli-
da de mostres es farà en condicions d’esterilitat.

Quan el laboratori rebi les mostres obtingudes, es dividiran en dues
parts alíquotes, que seran sembrades respectivament en els medis de cultiu
per diferenciar bacteris de fongs.

El temps i la temperatura d’incubació seran de 24 a 48 h a 30ºC per a
bacteris, i de 3 a 5 dies a 25-28ºC per a fongs.
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Recompte i identificació de microorganismes

A partir dels creixements obtinguts al laboratori, es recompten i identi-
fiquen els microorganismes aïllats, tenint en compte les característiques se-
güents:

1. Fongs

La identificació dels fongs es basa en l’observació de:

1. Característiques macroscòpiques.
2. Característiques microscòpiques.
3. Característiques genètiques.
4. Altres característiques.

Entre els fongs miceliats que majoritàriament podem aïllar de bibliote-
ques i arxius, entre altres, i que poden desencadenar processos en l’home
(vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut da-
vant el desenvolupament de microorganismes en material d’arxiu»), cita-
rem fonamentalment els deuteromicets o fongs imperfectes.

Una clau d’identificació, molt resumida i adaptada als principals gène-
res de fongs filamentosos aïllats del nostre medi ambient, és la que s’apor-
ta a continuació.

Les característiques que es descriuen es basen en cultius obtinguts en
agar d’extret de malta al 2%, durant 3-5 dies, a 25-28ºC.

Les preparacions per a l’observació de les característiques microscòpiques
es fan en fresc, entre el portaobjectes i el cobreobjectes.

Per a la identificació proposem una clau dicotòmica, que permet, a par-
tir de les característiques dels cultius en placa o bé mitjançant l’observació
de les preparacions al microscopi, continuar per una de les opcions plante-
jades que ens condueix al nom del gènere de manera molt immediata o bé
desprès d’avaluar diverses característiques diferencials del cultius obtin-
guts.
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Clau d’identificació:

1a. Presència d’esporangis i esporangiòfors 2
1b. Absència d’esporangis i esporangiòfors 4

2a. Esporangis i esporangiòfors generalment foscos
Esporangiòfors sovint amb estries

2b. Esporangis i esporangiòfors generalment no pigmentats
Esporangiòfors sense estries 3

3a. Esporangi piriforme amb apòfisis

3b. Esporangi globós sense apòfisis

4a. Conidis en periteci o picnidi 5
4b. Conidis no formats en cos fructífer 6
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5a. Presència de peritecis

5b. Presència de picnidis

6a. Ontogènia basípeta. Conidis en cadenes o agrupats 07
6b. Ontogènia acropètala o per fragmentació d’hifes 17

7a. Conidis en cadenes 08
7b. Conidis en agrupacions 13

8a. Conidis amb un septe transversal. Colònies rosades

8b. Conidis sense septes o amb més d’un 09

9a. Conidis formats per hifes fèrtils. Colònies de color vermellós
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9b. Conidis no formats per divisió d’hifa fèrtil 10

10a. Conidiòfors amb eixamplament apical

10b. Conidiòfors sense eixamplament apical 11

11a. Cèl·lules conidiògenes amb anèl·lides. Conidis de base truncada

11b. Cèl·lules conidiògenes fialídiques
Conidis sense base truncada 12

12a. Colònies de color groc o marró. Fiàlids de coll llarg
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12b. Colònies sovint verdoses. Fiàlids de coll curt

13a. Fiàlids llargs
Absència de polifiàlids 14

13b. Fiàlids en forma d’ampolla
Polifiàlids presents o absents 15

14a. Fiàlids solitaris o en conidiòfors ramificats, normalment no en ver-
ticils

14b. Fiàlids en conidiòfors ramificats en verticils

15a. Colònies verdes
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15b. Colònies d’altres colors 16

16a. Colònies blanques, groc-rosades o porpres. Macroconidis

16b. Colònies negroses. Conidis no septats

17a. Conidis només àrtrics

17b. Conidis àrtrics o blàstics 18

18a. Conidis blàstics que neixen d’hifes o de cèl·lules
eixamplades o ramificades 19

18b. Conidis blàstics que no compleixen
el requisit anterior 20

19a. Colònies grismarrons. Conidis que neixen de denticles
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19b. Colònies semblants als llevats. Color crema. Enfosqueixen

20a. Conidis en agrupacions negroses

20b. Conidis que no apareixen en agrupacions 21

21a. Conidis majoritàriament unicel·lulars. Colònies verdoses

21b. Conidis amb septes transversals o longitudinals 22

22a. Conidis joves de base rodona. Conidiòfors rectes
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22b. Conidis joves de base atenuada. Conidiòfors no rectes

Tanmateix, hem de dir que aquestes soques posseeixen una marcada ac-
tivitat enzimàtica, que facilita que es desenvolupin sobre els substrats i que
es degradin.

Característiques macroscòpiques dels fongs filamentosos
més freqüentment aïllats

Els cultius s’han obtingut en agar d’extret de malta al 2%.

En el cas dels gèneres Penicillium i Aspergillus, els cultius s’han fet sobre
Agar de Czapek, per poder classificar-los fins al nivell d’espècie.

44

Ulocladium

Absidia sp.Rhizopus sp. Mucor sp.

Phoma sp.Chatomium sp.



45

Aspergillus nigerAspergillus fumigatus Aspergillus flavus

Trichoderma sp.Acremonium sp. Fusarium sp.

Paecilomyces sp.Scopulariopsis sp.

Penicillium rugulosumPenicillium chrysogenum



Entre els llevats, adquireixen més interès les espècies dels gèneres:
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Geotrichum sp.Stachybotrys sp. Botrytis sp.

Alternaria sp.Cladosporium sp.

Candida

Aspecte de les cèl·lules dels llevats

Rhodotorula Saccharomyces



2. Bacteris

La identificació de bacteris es basa en l’observació de:

1. Característiques microscòpiques.
2. Característiques fisiològiques.
3. Característiques bioquímiques.
4. Característiques genètiques.
5. Altres característiques.

Entre els bacteris més freqüentment aïllats podem esmentar els se-
güents:

Bacillus sp.
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Escherichia coli

Observació al microscopi.
Tinció de Gram.

Són bacils grampositius, esporulats.

Creixement en placa

Observació al microscopi.
Tinció de Gram.

Són bacils gramnegatius, no esporulats.

Creixement en placa



Microccocus sp.
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Observació al microscopi.
Tinció de Gram.

Són cocs grampositius, no esporulats.

Creixement en placa

Elecció del tractament mediambiental i de neteja

Tot i que la majoria de les soques fúngiques i bacterianes poden tractar-
se mitjançant un sistema d’eliminació tradicional, aconsellem l’estudi espe-
cífic de la sensibilitat de les soques majoritàriament aïllades per a l’elecció
del tractament mediambiental i de neteja (vegeu el capítol VI, «Protocol
d’actuació en cas d’infecció»).

Aplicació d’una neteja exhaustiva i controlada

Aquesta neteja exhaustiva i controlada es farà, evidentment, amb la fi-
nalitat d’eliminar, en la mesura del que sigui possible, les alteracions ma-
croscòpiques que es manifesten i els microorganismes presents en els dife-
rents medis (vegeu el capítol VII, «Directrius per al tractament químic de
documents i espais infectats»).

Establiment d’un sistema de seguiment de l’eficàcia dels tractaments

Igualment, és important establir uns mecanismes de control i seguiment
periòdic dels espais i documents que han patit una infecció microbiològica,
per assegurar que els tractaments de neteja i desinfecció aplicats siguin efi-
caços (vegeu el capítol VIII, «Directrius i recomanacions per a la reubica-
ció i l’aïllament de documentació infectada i tractada»).



Prevenció de riscos per a la salut

De la mateixa manera, és molt important considerar tots els aspectes re-
lacionats amb els riscos laborals amb la finalitat de preveure i evitar pro-
blemes de salut en les persones. També cal estudiar el sistema d’eliminació
del material contaminat tenint en compte les conseqüències possibles en el
medi ambient (vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per
a la salut davant el desenvolupament de microorganismes en material d’ar-
xiu»).
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La composició dels diferents materials que hi ha dipositats a bibliote-
ques i arxius determina que siguin un substrat adient per al desenvolupa-
ment de diversos tipus de fongs i de bacteris. I quan es manipula material
contaminat és molt important considerar tots els aspectes relacionats amb
els riscos per a la salut de les persones, i també el sistema d’eliminar-lo te-
nint en compte el medi ambient.

En el moment en què es detecti el possible desenvolupament de micro-
organismes en material d’arxiu (vegeu el capítol IV, «Protocol per a la iden-
tificació de microorganismes que afecten el patrimoni documental»), s’hau-
ran de prendre les mesures pertinents per prevenir els riscos per a la salut
de les persones que puguin estar en contacte amb el material contaminat.

A continuació caldrà seleccionar, separar i netejar aquest material conta-
minat. Això ho podrà fer tant el personal de l’arxiu com, si és necessari, per-
sonal contractat, tenint en compte totes les mesures que s’indiquen en
aquest protocol.

En tot el procés es tindran en compte dos àmbits d’actuació:

1. Usuaris en general.
2. Personal que treballa en els dipòsits documentals. Prevenció de riscos

laborals.

Tanmateix, abans de presentar aquests dos àmbits, creiem necessari ofe-
rir informació sobre els diferents microorganismes, les seves característi-
ques, el seu hàbitat i la seva patogenicitat, és a dir, les conseqüències que
poden tenir sobre la salut de les persones.
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V. Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut
davant el desenvolupament de microorganismes
en material d’arxiu



Els microorganismes i la seva patogenicitat

1. Gènere Bacillus

a) Característiques: bacil grampositiu, esporulat. Té respiració aeròbica.

b) Hàbitat: el seu reservori és el sòl. Es pot mantenir en humidificadors,
condensadors d’aire condicionat, sistemes de ventilació i filtres.

c) Patogenicitat: agent etiològic o productor de pneumonitis i de la deno-
minada «febre de l’humidificador», com a conseqüència de reaccions
al·lèrgiques originades a la paret alveolar. Aquesta malaltia es mani-
festa per un procés semblant a la grip amb calfreds, dolors musculars
i febre; apareix al cap de 4/8 hores d’exposició al Bacillus i remet es-
pontàniament al cap de 24 hores, sense deixar seqüeles al pulmó. No
desencadena fibrosi. Pot afectar la mucosa ocular.

L’espècie més freqüentment aïllada a les nostres determinacions ha estat
el Bacillus subtilis.

2. Gènere Pseudomonas

a) Característiques: bacil gramnegatiu, no esporulat. Té respiració aeròbi-
ca i un metabolisme oxidatiu dels carbohidrats.

b) Hàbitat: és típic de l’aigua i del medi ambient (atmosfera i sòl). S’aïlla
també d’humidificadors, condensadors d’aire condicionat, sistemes de
ventilació i filtres.

c) Patogenicitat: pot desencadenar otitis purulentes, que afecten el canal
auditiu extern. És un agent etiològic d’infeccions urinàries i pot des-
encadenar pneumònies i, fins i tot, infeccions generalitzades.

3. Gènere Microccocus

a) Característiques: coc grampositiu, no esporulat. Té respiració aeròbica
i un metabolisme oxidatiu dels carbohidrats.
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b) Hàbitat: és típic de l’aigua i del medi ambient (atmosfera i sòl). S’aïlla
també d’humidificadors, condensadors d’aire condicionat, sistemes de
ventilació i filtres.

c) Patogenicitat: es considera fonamentalment sapròfit.

4. Família Enterobacteriaceae

a) Característiques: família de bacils gramnegatius, no esporulats. Tenen
respiració anaeròbica facultativa.

b) Hàbitat: són típics de l’aigua i del medi ambient (atmosfera i sòl).
S’aïllen també d’humidificadors, condensadors d’aire condicionat, sis-
temes de ventilació i filtres. La seva presència pot indicar que les nor-
mes higièniques que s’han aplicat no eren correctes.

c) Patogenicitat: poden desencadenar processos entèrics. Són agents etio-
lògics d’infeccions urinàries i poden produir infeccions generalitzades.

5. Fongs

a) Característiques: han estat descrites més amunt. Els principals gèneres
fúngics implicats en els processos de tipus respiratori o d’hipersensi-
bilitat que deriven de l’ambient i dels documents analitzats són:
Alternaria, Cladosporium, Aspergillus i Penicillium, entre els fongs im-
perfectes (Deuteromycets) miceliars i Candida, entre els llevats.

b) Hàbitat: els fongs es desenvolupen molt bé sobre cèl·lules vegetals i
animals. Tanmateix, són presents al medi ambient (aigües superficials,
sòls i atmosfera). Els humidificadors amb restes de matèria orgànica,
la brutícia i l’aigua condensada procedent de l’aire condicionat són els
principals reservoris de fongs. S’estableix una relació directa entre el
grau d’humitat i el nombre de conidis presents en l’ambient. Humi-
tats relatives entre el 25% i el 70% són les idònies per al desenvolu-
pament fúngic.

c) Patologia: fonamentalment són agents etiològics de processos respira-
toris i al·lèrgics.
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Cal destacar la presència d’Aspergillus fumigatus, agent etiològic de pro-
cessos respiratoris, i d’altres espècies d’Aspergillus, entre els que citarem so-
ques d’A. niger. A més a més, s’han aïllat de manera reiterativa espècies del
gènere Penicillium, concretament Penicillium rugulosum.

Entre els llevats, adquireixen més interès les espècies dels gèneres:

– Rhodotorula
– Candida
– Saccharomyces

Protocol en l’àmbit dels usuaris

Quan es detecti un possible focus de contaminació en un suport docu-
mental, s’haurà de seleccionar i separar aquesta documentació i es mantin-
drà fora de l’ús de consulta fins que no s’hagi netejat i desinfectat (vegeu el
capítol VIII, «Directrius i recomanacions per a la reubicació i l’aïllament de
documentació infectada i tractada»).

Un cop netejada i desinfectada la documentació, seguint el protocol d’a-
plicació de tractaments químics (vegeu el capítol VII, «Directrius per al
tractament químic de documents i espais infectats»), es podrà consultar de
nou.

Prevenció de riscos laborals

1. Normativa de referència

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

• Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treba-
lladors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics
durant el treball.

• Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents
químics durant la feina.
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• Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions
tècniques complementàries.

• Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’arti-
cle 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats em-
presarials.

2. Objectius

Objectiu: Identificar els microorganismes que afecten la documentació
del dipòsit abans de la neteja per avaluar el risc biològic (vegeu el capítol
IV, «Protocol per a la identificació de microorganismes que afecten el pa-
trimoni documental»).

Subobjectius:

• Informar sobre el tipus de microorganismes que s’han de netejar.
• Informar sobre com s’ha de seguir el protocol de neteja.
• Informar sobre les mesures de precaució i de seguretat que s’han de te-
nir en compte.

• Informar sobre els equips de protecció individual.
• Informar sobre la selecció del personal de neteja.
• Aplicar els principis de la coordinació d’activitats empresarials, si s’escau.

3. Informació sobre els productes químics

En el procés de neteja i desinfecció s’utilitzaran productes químics auto-
ritzats i registrats (vegeu el capítol VII, «Directrius per al tractament quí-
mic de documents i espais infectats»), amb les mesures de seguretat que
calgui en cada cas i segons el protocol establert.

4. Mesures de prevenció de riscos laborals que s’han de seguir

Protecció personal d’un sol ús que s’ha d’utilitzar i freqüència amb què
s’ha de renovar:
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• Mascareta del tipus FFP3: una per setmana, aproximadament.
• Bata d’un sol ús: una per dia.
• Protector dels cabells d’un sol ús: un per dia.
• Protectors de les sabates d’un sol ús: un parell per dia.
• Guants de làtex d’un sol ús o de vinil (també d’un sol ús, per a les per-
sones que tenen al·lèrgia al làtex): cada cop que es fan servir.

• Ulleres (són optatives).

a) S’han d’utilitzar sempre els equips de protecció individual: guants,
mascareta per a pols de tipus P3, bata, protector higiènic dels cabells
i de les sabates. Els equips de protecció individual seran d’un sol ús,
menys la mascareta, que es pot utilitzar durant una setmana. Cada
treballador serà responsable de la seva mascareta.

b) No s’ha d’utilitzar cap altre sistema de neteja que no sigui per aspira-
ció amb filtre HEPA.

c) Periòdicament, cal desinfectar el material que no sigui d’un sol ús.
Cada mes s’han de netejar els aspiradors i canviar-ne el filtre.

d) Diàriament s’han de recollir tots els equips utilitzats en bosses d’es-
combraries del tipus «barrera microbiològica», i col·locar-los en cai-
xes per esterilitzar-los, atès que és material amb contaminant biolò-
gic.

e) Cal rentar-se les mans un cop tret tot l’equip i abans de sortir del di-
pòsit o la sala on es treballa. És millor utilitzar un sabó germicida. Si
hi ha ferides, s’han de protegir. Si el treballador ha d’anar al lavabo du-
rant la jornada, s’ha de treure temporalment l’equip.

f) Es recomana no portar arracades, polseres, rellotges, collarets, etc., per
tal de no malmetre els equips de protecció individual.

5. Ventilació dels llocs on s’ha de fer la neteja i desinfecció

A l’hora de decidir on es fa un procés de neteja i desinfecció, s’haurà de
tenir en compte que cal que el local o l’àrea de treball disposi de ventilació,
si pot ser, natural. El responsable proposarà la zona de treball i el servei o
àrea de prevenció de riscos laborals l’aprovarà.

56



Això també s’haurà de tenir en compte quan calgui netejar les prestat-
geries amb un desinfectant. En aquest cas, si no hi ha ventilació o si aques-
ta és insuficient, s’haurà d’utilitzar una mascareta per a productes químics
mentre es netegen les prestatgeries.

6. Selecció del personal per a les tasques de neteja i desinfecció

a) Han de ser persones sanes que no tinguin problemes respiratoris ni as-
màtics ni al·lèrgies. Qualsevol persona amb dèficits immunitaris tran-
sitoris o permanents, anèmics, embarassades o mares que estiguin
alletant, no poden fer aquest tipus de tasques.

b) Han de ser persones que en el moment d’iniciar el procés de neteja
i desinfecció no estiguin en tractament amb antibiòtics o corticoi-
des.

Abans de començar les tasques, les persones escollides han de rebre la in-
formació que recull aquest protocol i han d’estar assessorades de les mesu-
res de prevenció que cal tenir en compte.

7. Vigilància de la salut

És convenient oferir una revisió mèdica d’inici i també un seguiment
mèdic, per part del personal de vigilància de la salut, de les persones que
fan les tasques de neteja i desinfecció.

8. Emmagatzematge de productes químics

Quan s’utilitzi algun desinfectant per fer un procés de neteja i desin-
fecció de documentació, caldrà tenir en compte la quantitat màxima de
producte químic que es pot emmagatzemar segons la normativa i consi-
derar que suposa un risc d’incendi, ja que majoritàriament són productes
inflamables de classe B (producte amb un punt d’inflamació inferior a
55ºC).

A la zona de treball, no es recomana disposar de més de 5 litres de des-
infectant, repartits en botelles d’un litre.
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En altres zones, no es recomana emmagatzemar més de 50 litres de pro-
ducte inflamable de classe B.

En cas contrari, caldrà disposar d’un armari homologat per a productes
inflamables amb ventilació cap a l’exterior. Aquests armaris han d’estar se-
nyalitzats i han de ser de materials resistents al foc (mínim de RF 15). La
quantitat màxima de producte inflamable de tipus B que es pot emmagat-
zemar en cada armari és de 250 litres.
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Davant d’una infecció cal actuar tan ràpidament com sigui possible, ja
que aquesta infecció es pot estendre i desenvolupar molt de pressa. Per això
cal disposar d’un protocol d’actuació que permeti establir de manera im-
mediata el sistema de treball per controlar la infecció.

Les accions que caldrà dur a terme en cas d’infecció es poden sistematit-
zar en els punts següents:

1. Comunicar immediatament als responsables de l’arxiu la sospita o la
detecció d’un brot d’infecció, per tal de posar en marxa el protocol
d’actuació.

2. Aïllar la documentació infectada i el dipòsit afectat, com a mesura
preventiva, fins que no es tingui un diagnòstic clar.

3. Fer un estudi i una valoració de l’abast de la infecció i del nivell d’a-
fectació. Aquest diagnòstic l’ha de fer l’especialista en conservació o
restauració, amb l’objectiu d’ajustar el protocol d’actuació a les neces-
sitats de la situació.

4. Analitzar els microorganismes. Aquestes anàlisis les farà un especia-
lista en microbiologia, i haurà de seguir els criteris establerts en el ca-
pítol IV, «Protocol per a la identificació de microorganismes que afec-
ten el patrimoni documental», per tal d’identificar el microorganisme
i determinar si és patogen per a les persones, la rapidesa amb què s’es-
tén i els substrats dels quals es nodreix. A partir d’aquest moment, el
conservador o restaurador determinarà el tipus de producte i l’aplica-
ció que se n’ha de fer.
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5.0 Eliminar tots aquells contenidors (carpetes, capses, caràtules, etc.)
que estiguin infectats o que continguin documentació infectada (ve-
geu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut
davant el desenvolupament de microorganismes en material d’ar-
xiu»).

6.0 Traslladar tota la documentació infectada a un espai adequat per po-
der-la netejar i desinfectar. Aquest espai haurà d’estar totalment aï-
llat de la resta de dipòsits, net i haurà de tenir ventilació natural.

7.0 Netejar per aspiració la documentació infectada, amb aspiradors de
potència graduable i filtres absoluts (HEPA). Posteriorment, es ne-
tejarà i desinfectarà amb una barreja d’alcohol i aigua aplicada amb
cel·lulosa d’un sol ús sobre les parts que presentin infecció, evitant
l’aplicació sobre elements sustentats que siguin solubles en l’esmen-
tada dilució. Aquesta neteja ha d’estar controlada en tot moment per
un conservador-restaurador, que serà el que determinarà fins a quin
punt i sobre quines superfícies es pot aplicar.

8.0 Prendre, en el moment de fer la intervenció que s’acaba d’esmentar,
les mesures de protecció indicades en el capítol V, «Protocol per a la
prevenció de riscos per a la salut davant el desenvolupament de mi-
croorganismes en material d’arxiu».

9.0 Netejar a fons les prestatgeries, també amb alcohol, un cop s’ha re-
tirat la documentació del seu lloc habitual.

10. Contractar, si s’escau, una empresa especialitzada perquè faci una des-
infecció general del dipòsit o de l’espai afectat abans de col·locar-hi
de nou la documentació. Amb documentació especialment infectada
també es pot dur a terme una desinfecció química, amb el producte i
el sistema d’aplicació que determini l’empresa de desinfecció junta-
ment amb el conservador o restaurador (vegeu el capítol VII, «Di-
rectrius per al tractament químic de documents i espais infectats» i
el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut da-
vant el desenvolupament de microorganismes en material d’arxiu»).

11. Identificar la documentació tractada assenyalant-la d’una manera vi-
sible, per tenir-ne més control i per poder-ne fer el seguiment amb
més facilitat.
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12. Finalment, fer una valoració de la documentació infectada i del trac-
tament aplicant els criteris establerts en el capítol IX, «Protocol per
accedir a documentació infectada i tractada i consultar-la».
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La detecció d’alteracions d’origen microbià en arxius i documents deter-
mina l’aplicació de matèries actives, és a dir, dels productes químics perti-
nents, per tal de controlar-les, tant pel que fa als documents afectats com
als ambients en què són. El protocol a seguir en aquests casos es pot definir
en els apartats següents.

Avaluació del problema

1. Verificar l’origen microbià de les alteracions, mitjançant les anàlisis
que es fan segons el que s’ha establert al capítol IV, «Protocol per a la
identificació de microorganismes que afecten el patrimoni documen-
tal».

2. Identificar l’agent causant del problema i determinar-ne la magnitud
(vegeu el capítol IV, «Protocol per a la identificació de microorganis-
mes que afecten el patrimoni documental»).

3. Avaluar l’estat d’alteració del document i del material afectat, i tam-
bé la humitat que presenta.

4. Esbrinar la composició dels materials afectats, els tipus de tintes i al-
tres elements, com ara la presència de grapes, cintes, etc.

5. Avaluar la possibilitat d’aplicar un tractament amb matèries actives,
segons les característiques de la ubicació, de la sala de tractament i del
material alterat.

6. Esbrinar quin és el material dels contenidors que està en contacte amb
els documents (prestatgeries, compactes i caixes, entre d’altres).
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7. Tenir presents un seguit de requeriments mínims de l’espai destinat
al tractament químic, indispensables per poder-l’hi fer amb garanties
i seguretat, com ara:

a) L’espai ha de disposar de ventilació natural o forçada.

b) S’ha de saber quina és la distància dels trams de conductes i filtres
entre la zona de tractament i l’espai de ventilació.

c) L’espai ha de tenir unes dimensions suficients per portar-hi a terme
la desinfecció. A més a més, es recomana que estigui separat i aïllat
de la resta de l’arxiu.

Productes i tècnica d’aplicació

1. En primer lloc, s’ha de determinar el producte a aplicar. Per fer un
tractament inicial, cal utilitzar preferentment alcohol i aigua desio-
nitzada: alcohol isopropílic o etanol i aigua (70:30).

Pel que fa als productes desinfectants i antifúngics, s’han d’escollir
en funció dels materials afectats i d’acord amb els autoritzats a
Catalunya per la Direcció General de Salut Pública, organisme oficial
que regeix el sector d’usos de productes d’empreses de control de pla-
gues urbanes.

La proposta de tractament químic haurà d’anar acompanyada d’un
informe i d’un protocol d’actuació, on s’indicarà el producte que s’u-
tilitza acompanyat de la fitxa tècnica i la resolució que garanteix la vi-
gència del seu ús i l’autorització a ser emprat.

Actualment, el grup de desinfectants més recomanat és el dels clo-
rurs i se’n descarten d’altres amb més càrrega nociva, tant per a les
persones com per al medi ambient, com ara els paraformols, els meta-
formaldehids (aquests encara vigents, però pendents de validació) i els
peròxids estabilitzats amb nitrat de plata, entre d’altres.

La llista de productes químics permesos s’actualitza de manera
constant, per la qual cosa serà imprescindible revisar-los abans de cada
proposta de tractament.
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2. A continuació, s’ha de definir la tècnica de tractament. S’ha d’escollir
entre els sistemes de nebulització, polvorització dirigida, etc.

La tècnica d’aplicació l’ha de proposar l’empresa que l’ha d’execu-
tar. Es descarta la tècnica de termonebulització, ja que crema el des-
infectant en el moment de l’aplicació com a conseqüència de la tem-
peratura tècnica i s’hi afegeix, a més, el risc que quedi un residu oliós.

Cal que, abans d’iniciar qualsevol actuació, s’acordi tot el que fa re-
ferència al tractament escollit amb el servei de prevenció de riscos la-
borals de l’organisme responsable i amb el responsable restaurador o
conservador de l’arxiu.

És necessari disposar de tota la informació respecte a aplicacions o
tractaments previs que hagin pogut rebre els documents o l’espai on
estan ubicats, per tal d’evitar interaccions químiques.

En darrer terme, serà vital per a la informació recollir les dades se-
güents: nom de l’empresa que ha fet el tractament, plaga afectant,
zona de localització, zona de tractament, tractament proposat, tècnica
d’aplicació, data de realització i recomanacions per a l’execució.

La documentació i les unitats d’instal·lació que s’hagin de tractar,
després d’haver estat netejades per poder rebre el tractament d’una
forma adequada, s’han de disposar fora de les caixes o els contenidors
i, si és possible, esteses.

Mesures de seguiment i seguretat

1. Cal aplicar mesures de seguretat per a les persones que hagin d’estar als
espais tractats o bé que hagin de tenir contacte amb els documents (ve-
geu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut da-
vant el desenvolupament de microorganismes en material d’arxiu»).

2. Cal comprovar les condicions dins l’arxiu: la temperatura, la humitat
i la ventilació han de ser les adequades per evitar la reinfecció. Si no
es compleixen aquestes condicions, només es podrà treballar amb un
marc de garanties de control relatives (vegeu el capítol I, «Directrius
constructives dels dipòsits d’arxiu»).
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3. Es recomana fer anàlisis de control, un cop transcorregut el temps
adequat, a cada intervenció i, en funció dels resultats obtinguts, ava-
luar la necessitat de tornar a fer el tractament (vegeu el capítol IV,
«Protocol per a la identificació de microorganismes que afecten el pa-
trimoni documental»).
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Aquestes directrius es presenten com a complement dels diferents pro-
tocols elaborats per a la prevenció, el control i el tractament de les infec-
cions per microorganismes que poden afectar el patrimoni documental.
També pretenen orientar en la gestió, per part dels centres d’arxiu, dels in-
gressos, la manipulació, la consulta o la reproducció de documents afectats.
L’objectiu final és que serveixin de pautes o recomanacions a tenir en comp-
te a l’hora de prendre decisions relatives a la reubicació de documentació in-
fectada i tractada.

La necessitat d’establir un pla d’actuació integral a cada centre d’arxiu
que s’hagi vist afectat per una infecció aïllada o sistèmica, tant del conti-
nent com del contingut dels seus dipòsits documentals, porta a recomanar
l’aplicació de mesures d’aïllament físic i a definir les condicions que ha de
tenir el dipòsit d’emmagatzematge per a la custòdia i el control de les uni-
tats documentals amb un nivell d’infecció 3/4 que hagin estat tractades prè-
viament (vegeu el capítol IX, «Protocol per accedir a documentació infec-
tada i tractada i consultar-la»).

El dipòsit

Els centres d’arxiu haurien de disposar d’un dipòsit, degudament con-
dicionat, destinat d’una manera específica i exclusiva a l’emmagatzemat-
ge de la documentació infectada i tractada qualificada amb un grau d’in-
fecció 3/4 (documentació amb un nivell d’infecció greu o molt greu, que
està exclosa de consulta o pendent de decidir si s’elimina) (vegeu el capí-
tol IX, «Protocol per accedir a documentació infectada i tractada i con-
sultar-la»).
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Si un centre d’arxiu, per les condicions i característiques de l’edifici que
ocupa, no disposa de cap espai que es pugui destinar de manera exclusiva a
dipòsit de documentació infectada, podrà posar-se d’acord amb altres cen-
tres del seu entorn per aconseguir la disponibilitat de dipòsits compartits
(per un sistema d’arxius, per una xarxa o, fins i tot, per un territori).

Les característiques bàsiques d’arquitectura i d’instal·lacions que aquest
espai ha de reunir són les següents:

1. El dipòsit ha de disposar de la infraestructura i del mobiliari adequats
per a la custòdia de les unitats documentals afectades.

2. El dipòsit ha d’estar aïllat de la resta d’espais, ha de tenir climatitza-
ció i sistema de ventilació propis, i ha de disposar d’unes mesures
d’intervenció dels tècnics d’arxiu molt protocol·litzades (control d’en-
trades i sortides de personal i de documents, mesures de protecció que
evitin el contagi als altres dipòsits, control de l’evolució dels docu-
ments, etc.).

3. Durant l’aïllament, la documentació ha d’estar en les condicions am-
bientals adequades que impedeixin el desenvolupament de microor-
ganismes.

Recomanacions generals sobre el tractament i la identificació de les
unitats d’instal·lació i de la documentació

1. S’ha de retirar del dipòsit de procedència tota la unitat d’instal·lació
que contingui la documentació objecte de reubicació.

2. La unitat d’instal·lació ha de ser traslladada passant pels indrets més
allunyats de la resta dels espais del circuit normal o habitual.

3. El mobiliari utilitzat per al trasllat ha de ser de metall o bé d’un al-
tre material que no permeti el desenvolupament de bacteris ni de
fongs i, a més, que faciliti la seva neteja periòdica amb alcohol iso-
propílic.

4. La documentació objecte de reubicació, un cop separada de la resta i
classificada segons el nivell de degradació, s’aïllarà i es dipositarà en
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contenidors adients degudament tancats, tenint en compte les reco-
manacions següents:

a) S’encapsarà o empaquetarà amb material de barrera de conservació
que separi totalment la documentació.

b) El material aïllant ha de ser com més estable i hermètic millor, sen-
se que això pugui causar danys a la documentació per un altre tipus
de causes, com pot ser la condensació en materials no porosos.

5. La documentació s’haurà d’identificar de la manera següent:

a) Els paquets, capses o unitats d’instal·lació que continguin docu-
mentació infectada ho han de tenir indicat de manera visible a la
part externa.

b) La senyalització ha de ser clara i permetre una distinció ràpida del
grau d’afectació.

c) Alhora, també ha de permetre distingir fàcilment els diferents ni-
vells de degradació provocada per la infecció en els documents con-
tinguts en la unitat d’instal·lació.

d) Cal anotar la data del tractament i de les revisions o els controls pe-
riòdics posteriors. Aquestes dades constaran en l’inventari.

e) Mai no s’obrirà una capsa o unitat d’instal·lació dins del dipòsit.
Aquesta operació es farà en un espai proper preparat per dur a ter-
me els tractaments.

6. Per controlar l’evolució de les patologies que afecten la documentació
caldrà:

a) Revisar-la de manera sistemàtica un mínim de dues vegades l’any,
a la primavera i a la tardor.

b) Revisar-la sempre que hi hagi hagut unes circumstàncies especials
que hagin pogut provocar alguna afectació en els documents, com
ara canvis bruscos en les condicions ambientals del dipòsit.
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c) Diferenciar el tractament que pot rebre el nivell 3 del que pot re-
bre el nivell 4, no aplicant les mateixes mesures d’una manera me-
cànica. Sovint, els suports de nivell 3 encara permeten un tracta-
ment més complet.

7. Durant tot el procés, les persones que manipulin la documentació
hauran d’anar correctament equipades amb l’equip de protecció nor-
malitzat EPI que estableix el protocol per a la prevenció de riscos per
a la salut (vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per
a la salut davant el desenvolupament de microorganismes en material
d’arxiu»).
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La legislació bàsica de Catalunya que regula el patrimoni cultural en ge-
neral (Llei 9/1993, del patrimoni cultural català) i el patrimoni documen-
tal en particular (Llei 10/2001, d’arxius i documents) estableix, d’una ban-
da, el deure de conservar i protegir els documents que en formen part i, de
l’altra, la necessitat de facilitar l’accés a aquests documents i la consulta.

Fer compatibles aquests dos principis, des dels arxius, pot ser difícil
quan els fons i documents presenten problemes de conservació en general,
o bé si han experimentat alguna patologia específica que els hagi deteriorat,
com és ara infeccions d’origen microbià.

Per tant, és necessari establir les directrius i recomanacions que garan-
teixin els legítims drets d’accedir als documents que presentin problemes
de conservació i de consultar-los, respectant, alhora, les especials condicions
i mesures de protecció i de seguretat que requereixen els documents afec-
tats per una infecció d’origen microbià.

Els documents afectats per una infecció bacteriana o fúngica, malgrat
haver estat tractats, netejats, desinfectats i protegits, sempre presenten el
risc de reactivació de la infecció. De fet, els microorganismes presents en la
documentació es poden controlar, estabilitzar i desactivar, però no pas era-
dicar.

Els tipus d’afectació microbiològica que poden tenir els documents són
diferents i, per això, els nivells de deteriorament també ho podran ser. Per
tant, en funció dels tipus d’afectació, dels nivells de degradació, de l’estat
de conservació que se’n derivi i dels tractaments aplicats, cal establir els
procediments, els requisits i les mesures específiques indispensables per ga-
rantir la consulta correcta dels documents.
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A partir d’aquestes premisses prèvies, s’estableix el següent protocol, es-
tructurat en tres apartats:

1. Nivells d’afectació microbiològica i de l’estat de conservació de la do-
cumentació.

2. Procediments, requisits i mesures per a la consulta de documentació
original en funció del nivell d’afectació, de l’estat de conservació i del
tipus de tractament aplicat.

3. Sistemes, procediments i mesures per a la reproducció dels docu-
ments.

Nivells d’afectació microbiològica i de l’estat de conservació
de la documentació

Tots els documents són susceptibles de ser infectats per microorganis-
mes. Ara bé, aquest risc augmenta d’una manera considerable quan coinci-
deixen un seguit de factors, com és ara humitat alta, temperatura elevada,
contaminació ambiental, inexistència de ventilació, etc. Tots aquests fac-
tors, doncs, afavoreixen el creixement i desenvolupament de fongs i de bac-
teris.

Si es produeix una infecció, cal considerar el tipus de microorganisme
que l’ha ocasionat, perquè no tots actuen de la mateixa manera. De fet, hi
ha diferències pel que fa a la manifestació, al nivell de degradació que pro-
voquen i a la profunditat de penetració dins la cel·lulosa. Aquests factors,
entre altres, fan variar el tractament a aplicar. Així, convé diferenciar una
infecció de desenvolupament lent, però progressiu i que afecti l’estructura
del suport, d’una infecció aïllada i superficial que només afecti l’exterior
dels llibres o contenidors. Aquesta darrera situació acostuma a ser molt evi-
dent i deriva sobretot d’un problema ambiental dels dipòsits.

És per això que, si es detecta una infecció per microorganismes, convé
que siguin identificats mitjançant anàlisis microbiològiques (vegeu el capí-
tol IV, «Protocol per a la identificació de microorganismes que afecten al
patrimoni documental»). Posteriorment, s’haurà d’establir un pla d’actua-
ció adequat al tipus de microorganisme i d’infecció de què es tracti (vegeu
el capítol VI, «Protocol d’actuació en cas d’infecció»).
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A continuació es presenta una taula per ajudar a valorar l’estat de con-
servació en funció del nivell d’infecció de la documentació (de 0 a 4). A par-
tir d’aquí, es determinarà el tipus de consulta que es pot fer.
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Procediments, requisits i mesures per a la consulta
de la documentació

1. Consideracions prèvies

Abans de concretar els procediments i les mesures per a la consulta de
documentació infectada i tractada, convé tenir en compte algunes recoma-
nacions de caràcter general:

1. S’ha d’evitar el desarxivament indiscriminat de documents infectats i
tractats, llevat que no sigui absolutament imprescindible, perquè
cada vegada que es manipula una unitat d’instal·lació que conté do-
cuments d’aquestes característiques es poden escampar espores. Per
aquesta raó, s’han d’esgotar totes les possibilitats de posar a disposi-
ció de l’usuari altres documents alternatius que li puguin proporcio-
nar informació amb relació a la seva cerca, encara que sigui parcial.

2. S’han de prioritzar les reproduccions de substitució de la documenta-
ció infectada, sobretot quan sigui de conservació permanent, en el
marc de les polítiques de substitució de suports portades a terme per
les administracions i institucions.

G3 g3
g3 G3



3. S’ha de tenir en compte la importància o significació administrativa,
cultural i històrica del document infectat a l’hora de facilitar-ne, me-
diatitzar-ne o vedar-ne la consulta.

4. S’ha d’evitar la consulta del document original si n’hi ha una còpia.
El personal de l’arxiu també evitarà la consulta del document afectat,
la qual només es farà si es porta a terme un tractament de revisió, de
conservació o de reproducció.

5. S’ha de fer constar la informació sobre la restricció o exclusió de l’ac-
cés al suport original per motius d’infecció en tots els instruments de
descripció i recerca existents a l’arxiu. La informació i explicació al
ciutadà i investigador, amb relació als protocols, als circuits i als for-
mularis, es recomana que sigui proporcionada pel personal tècnic de
l’arxiu, i mai, en canvi, per personal auxiliar. Si no es disposa d’una
reproducció de substitució i cal, per tant, manipular i consultar el do-
cument original, s’informarà l’usuari de les alternatives i condicions
perquè triï una de les dues opcions següents: consulta directa del do-
cument original sempre que el nivell d’infecció sigui 1-2, o obtenció
d’una certificació del contingut.

6. S’ha de procurar concretar, sempre que sigui possible, una previsió del
termini en què es disposarà d’un suport alternatiu per a la consulta,
quan el nivell d’infecció comporti l’exclusió de consulta total del do-
cument original i no se’n tingui cap còpia.

2. Procediment de la consulta

Consultes

Tant les consultes externes (investigadors, estudiants i ciutadans en ge-
neral) com les consultes internes (treballadors i tècnics de l’administració)
hauran de seguir el mateix protocol i circuit proposat en aquestes recoma-
nacions.

a) El document infectat i tractat no es deixarà mai en préstec i es con-
sultarà al mateix indret on es faci la consulta externa i seguint els ma-
teixos controls d’aïllament. Si l’arxiu té els recursos necessaris, es pot
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optar per fer una reproducció dels documents i trametre per via tele-
màtica la còpia a l’usuari intern que l’ha sol·licitat.

b) Aquests documents tampoc no seran deixats en préstec temporal, si
un expert no en garanteix el tractament, la restauració integral i la
descontaminació. Malgrat això, quan es retorni el document, haurà de
ser examinat de nou. El cost del procés (tractament previ i posterior)
haurà d’anar a càrrec de l’entitat sol·licitant.

c) El personal de l’arxiu consultarà aquests documents només amb mo-
tiu de: demanda de consulta mentre no siguin disponibles en un su-
port alternatiu, certificació de les dades que contenen, examen de la
seva evolució i manteniment, i preparació d’un tractament de conser-
vació o bé de reproducció, sempre seguint el protocol de protecció re-
comanat (vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per
a la salut davant el desenvolupament de microorganismes en material
d’arxiu»).

Formulari específic

Per a la petició de consulta de documentació infectada s’ha de tenir un
formulari específic, en el qual, a més de les dades habituals necessàries, hi
ha de constar:

a) El tipus i la finalitat de la consulta: administrativa, de prova, d’inves-
tigació, d’urgència, si un certificat emès per l’arxiu és suficient, etc.

b) El grau o nivell d’afectació de la infecció, que podrà ser de nivell 1-2:
infeccció lleu = consulta restringida; de nivell 3: infecció greu = do-
cuments exclosos de consulta; de nivell 4: infecció molt greu = docu-
ments exclosos de consulta / pendents d’eliminació. Aquesta part del
formulari serà emplenada pel personal tècnic de l’arxiu.

c) Els riscos de la consulta associats a la salut de l’usuari. Aquesta clàu-
sula serà redactada per l’equip mèdic de salut i riscos laborals de la ins-
titució i haurà de fer referència a al·lèrgies, malalties respiratòries o as-
sociades a una disminució de les defenses, etc.
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d) Les mesures preventives i cautelars de manipulació del document. S’hi
descriurà l’equip que l’arxiu proporciona per poder fer la consulta:
EPI (vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per a la
salut davant del desenvolupament de microorganismes en material
d’arxiu»).

e) Signatura de l’usuari per manifestar la seva conformitat a fer la con-
sulta després d’haver llegit i entès la informació.

Infraestructura, circuits i manipulació

a) La consulta i manipulació d’aquests documents s’ha de fer en una sala
com més aïllada de la resta dels espais de l’arxiu millor. Aquesta sala
ha de disposar de ventilació natural suficient i no ha de tenir clima-
tització associada a la resta d’espais.

b) S’ha de retirar del dipòsit documental tota aquella unitat d’instal·lació
que contingui el document sol·licitat i només s’obrirà quan sigui a
l’esmentada sala de consulta especial.

c) La unitat d’instal·lació ha de ser traslladada passant pels indrets més
allunyats de la resta dels espais del circuit normal o habitual.

d) El mobiliari utilitzat (carro, prestatgeries, etc.) ha de ser netejat dià-
riament amb una solució de 70% d’alcohol i 30% d’aigua destil·lada.
La taula i les cadires dels usuaris i tècnics han de ser de materials fà-
cils de netejar i també han de permetre aquesta neteja específica dià-
ria.

e) Havent estat feta la consulta, l’usuari ha de retornar la unitat d’ins-
tal·lació o bé deixar-la a disposició del personal de l’arxiu perquè en
faci el certificat o bé per facilitar-ne la reproducció. Aquestes opera-
cions també s’han de fer seguint sempre circuits especials, fora dels ha-
bituals.
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Protocol d’actuació per als tècnics de l’arxiu, durant la consulta restringida

a) S’ha d’informar l’usuari que el document que ha sol·licitat està, per
motius de conservació, sota consulta restringida, la qual cosa comporta el
seguiment d’unes mesures preventives i cautelars de manipulació, en bene-
fici de la preservació del document i de la salut de l’usuari.

b) S’ha d’informar igualment l’usuari, mitjançant un escrit preparat pel
servei mèdic de la institució, dels aspectes següents: els riscos associats a
problemes de salut —al·lèrgies, malalties respiratòries o associades a una
disminució de les defenses, etc.— i les mesures de seguretat i protecció cau-
telars (vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per a la sa-
lut davant del desenvolupament de microorganismes en material d’arxiu»).

c) S’ha de demanar a l’usuari que signi la butlleta de consulta, que inclou
el contingut del document descrit més amunt, segons la qual queda assa-
bentat dels riscos de la consulta i està d’acord amb les condicions de la con-
sulta.

d) S’ha d’acompanyar l’usuari a la sala especial.

e) S’ha de proporcionar a l’usuari l’equip de protecció normalitzat EPI
(vegeu el capítol V, «Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut da-
vant del desenvolupament de microorganismes en material d’arxiu»).

f) S’ha de lliurar el document a l’usuari, i el tècnic, també correctament
equipat, ha de fer el seguiment de la consulta i del document fins al final
del procés.

Sistemes, procediments i mesures per a la reproducció dels docu-
ments

La Llei 10/2001, d’arxius i documents, a l’article 35.3, estableix que
«en cas que l’exercici del dret d’accés pugui perjudicar la conservació co-
rrecta d’un document, se n’ha de facilitar a la persona sol·licitant la con-
sulta d’una reproducció». Per aquesta raó i en el cas concret de documents
que hagin patit una infecció fúngica, caldrà utilitzar els sistemes i proce-
diments de reproducció adients, segons l’estat de conservació de la docu-
mentació.
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Aquests sistemes i procediments de reproducció de la documentació in-
fectada es poden concretar en els punts següents:

1. La microfilmació i la digitalització són les tècniques adequades per a
la realització de reproduccions de substitució o consulta de documen-
tació afectada per infeccions fúngiques. Es recomana, si es possible, la
doble reproducció, en suport digital i microfotogràfic. La reproducció
en suport digital, com a còpia de consulta, i la reproducció en micro-
film, com a còpia de seguretat o preservació.

2. Per raons d’urgència i d’impossibilitat de disposar d’equips de micro-
filmació o digitalització, i sempre que l’estat de conservació i el nivell
d’infecció ho permetin, la petició de consulta d’un document infectat
del qual no es disposi de reproducció prèvia de substitució es podrà
satisfer mitjançant una reproducció en paper.

3. La reproducció de documentació infectada s’ha de fer sense trencar
l’aïllament dels documents infectats i adoptant les mesures i precau-
cions descrites en el punt d’aquest protocol on s’estableixen les mesu-
res per a la consulta i manipulació de la documentació infectada.

4. Un cop finalitzada la reproducció de documents infectats, caldrà fer
una neteja i desinfecció exhaustiva amb alcohol dels equips utilitzats.

5. El nivell d’infecció i l’estat de degradació de la documentació poden
determinar el procediment de reproducció a seguir. Si hi ha la possi-
bilitat que el procés de reproducció afecti la integritat física de la do-
cumentació, caldrà adoptar les mesures de protecció o de consolidació
adequades per poder fer una reproducció segura, sense perdre infor-
mació ni causar més deteriorament en el document.

78



ANNEXOS





Introducció

Les condicions mediambientals, fonamentalment la temperatura i el per-
centatge d’humitat relativa, són sense cap mena de dubte dos dels paràme-
tres que més influeixen en el desenvolupament i la prevalença de micro-
organismes en els substrats més diversos.

Amb la finalitat d’avaluar i establir la influència de la temperatura i del
percentatge d’humitat relativa en la presència de microbiota en arxius de
documents, s’ha plantejat el desenvolupament de l’estudi que es presenta a
continuació.

Material i mètodes

Arxius seleccionats

Es van seleccionar quatre arxius amb la finalitat de dur a terme l’estudi
pilot, tenint en compte la seva situació geogràfica, el tipus d’edifici i el vo-
lum i interès de la documentació que hi ha dipositada.

De cadascun dels arxius es van seleccionar dos dipòsits que van ser propo-
sats pels conservadors-restauradors de l’arxiu d’acord amb la seva experiència.
Un dels dipòsits (dipòsit A) es va definir com a problemàtic, ja que de manera
reiterada s’hi va detectar la presència d’alteracions causades pels microorganis-
mes i, a més, les condicions mediambientals no hi estan ben controlades. Un
altre dipòsit (dipòsit B) es va considerar correcte, no s’hi van detectar infeccions
d’origen microbià i les condicions mediambientals hi estan ben controlades.

Les característiques dels arxius escollits es resumeixen en les taules 1-4.

81

ANNEX I. Estudi i avaluació de les condicions mediambientals
que afavoreixen el desenvolupament
i el manteniment dels microorganismes
en els arxius i en el patrimoni documental



Taula 1
Característiques dels dipòsits de mostra de l’Arxiu núm. 1
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1.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD

ertnecledóicacibU tatuicanolecraB

icifide’ledarutcurtsE
)tatilibaher/atnalpavon(

atnalpavonedicifidE

?sertsenifnenetstisòpidslE
?nenettnemacnatniuQ

?setropselnósmoC

adacacofallatatropanuisedacnatsertseniF
tisòpid

óicaztitamilcedametsisahiH
?stisòpidslene

?srodacifidimuhsedahiH

óicavoner,derfedsebmobreptanoicidnoceriA
rotoredsrodacifidimuhsedreptacessaeria’d

çroferedslitàtropsrodacifidimuhseditnacessed
óicatnemucodedtatitnauQ

tisòpidadacneavresnocseeuq
slaenilsertem98,673.1 slaenilsertem877

m3 tisòpided 61,083 88,605

,óicatnemucodaladacol·locàtsemoC
?segtatserpneostacnatsutcapmocne

stacnatsutcapmocnE

avresnocseeuqóicatnemucodedsupiT stneidepxE slonàlpiserbilL

2.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD

ertnecledóicacibU latnediccOsèllaV

icifide’ledarutcurtsE
)tatilibaher/atnalpavon(

edscolbertauqedatsnoC.atnalpavonedicifidE
-auqseL.roiretniitapnurepstatcennocsosipcnic
stisòpidslasedanitsedselnossroirepussetnalpert

?sertsenifnenetstisòpidslE
?nenettnemacnatniuQ

?setropselnósmoC

edartsenifatitepanu’dnesopsidstisòpidsódbmA
-ropseudedi,siapsesledertneclaralimisoCVP

cofallatset
óicaztitamilcedametsisahiH

?stisòpidslene
?srodacifidimuhsedahiH

óicaztitamilcedametsisnu’dnesopsidstisòpidslE
.tatimuhiarutarepmetedtaztitamrofnilortnoci

óicatnemucodedtatitnauQ
tisòpidadacneavresnocseeuq

)laugistisòpidsodsle(slaenilsertem809.1

m3 tisòpided )laugistisòpidsodsle(531

,óicatnemucodaladacol·locàtsemoC
?segtatserpneostacnatsutcapmocne

axifairegtatserpnE
acil·làtem

sutcapmocnE

avresnocseeuqóicatnemucodedsupiT
óicatnemucoD

iacifàrgoremeh
slaicifosnoicacilbup

aciròtsihóicatnemucoD
,serbill,sllagill(asrevid

)stlosstnemucod
osespacneadacol·loc

óicavresnocedsrodavixra

Taula 2
Característiques dels dipòsits de mostra de l’Arxiu núm. 2

G3 g3
g3 G3



Taula 3
Característiques dels dipòsits de mostra de l’Arxiu núm. 3
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3.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD

ertnecledóicacibU tatuicanolecraB

icifide’ledarutcurtsE
)tatilibaher/atnalpavon(

8991letatilibahericifidE

?sertsenifnenetstisòpidslE
?nenettnemacnatniuQ

?setropselnósmoC

isertsenifedasopsidoN
cofallatatropanuét

edsertsenifsnargseuD
bmascil·làtemscram

scapostacifitsalpsrotse
snoicaidarselrativerep

cofallatatroP.sralos

óicaztitamilcedametsisahiH
?stisòpidslene

?srodacifidimuhsedahiH

óicaztitamilcedametsisnu’dnesopsidstisòpidslE
.tatimuhiarutarepmetedtaztitamrofnilortnoci

sesedageved,óicacifidimuhsedalraçroferreP
slitàtropsrodacifidimuhsedneuqol·loc

óicatnemucodedtatitnauQ
tisòpidadacneavresnocseeuq

slaenilsertem008 slaenilsertem000.3

m3 tisòpided 07 351

,óicatnemucodaladacol·locàtsemoC
?segtatserpneostacnatsutcapmocne

scil·làtemsutcapmoC scil·làtemsutcapmoC

avresnocseeuqóicatnemucodedsupiT

ed(cifàrgoilbibsnoF
.)iuvasnif0051yna’l

,repap:stropussosreviD
-aug,ímagrep,llep,alet

...xelf

led(cifàrgoremehsnoF
.)IXXelgeslaXIXelges
-cel·loc,tnemairàtirojaM

.sedanredauqnesnoic

G3 g3
g3 G3



Taula 4
Característiques dels dipòsits de mostra de l’Arxiu núm. 4
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4.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD

ertnecledóicacibU tatuicanoriG

icifide’ledarutcurtsE
)tatilibaher/atnalpavon(

anoriGedcitnailcunlatatilibahertnevnoccitnA

?sertsenifnenetstisòpidslE
?nenettnemacnatniuQ

?setropselnósmoC

bmaartsenifanU
supitledtnemacnat
»àicenev«o»terbill«
mulledadartneanui

ahihoN.erbo’soneuq
nubmaacinumoc,atrop

nargsémtisòpidertla

.sertsenifétoN
iroiretnitisòpidnusÉ

repacinumoC.treboimes
-natesnes,adnabanu

sídassapnubma,tnemac
sertsenifsetlomahihno
iscitnastnemacnatbma
artla’lreP.slliznesserdiv
sévarta,acinumocadnab

,agufíngiatropanu’d
edroiretxealasanubma

.meztagam

óicaztitamilcedametsisahiH
?stisòpidslene

?srodacifidimuhsedahiH

edametsisahihoN
nuahiH.óicaztitamilc

bmarodacifidimuhsed
adiubseaugia’litisòpid

tnemlaunam

edametsisahihoN
inóicaztitamilc

lE.srodacifidimuhsed
leséiroiretnisétisòpid

uixra’ledelbatsesém

óicatnemucodedtatitnauQ
tisòpidadacneavresnocseeuq

slaenilm495

2éttisòpidtseuqA
:xiabedlleviN:sllevin
lleviN.slaenilm903.1

slaenilm257:tladed

m3 tisòpided 551 0051

,óicatnemucodaladacol·locàtsemoC
?segtatserpneostacnatsutcapmocne

,stacnatsutcapmocnE
uixra’dsespacedsnid

sledsaclene,ouitinifed
.aspacesnes,serbill

neóicatnemucodahiH
sespacedsnidrepap

i,uitinifeduixra’d
nesllagilliserbill

istacnatsutcapmoc
.seiregtatserp

óicatnemucodahiH
llevinnuneadacol·loc
lesnideuqaj,roirepus

ah’stisòpidxietam
.lletlanutatilibah

avresnocseeuqóicatnemucodedsupiT
repapneóicatnemucoD
,siraid,setsiver(aserpmi

)...snitelltub
.repapneóicatnemucoD

G3 g3
g3 G3



Freqüència de mostreig

La presa de mostres es va fer al llarg de dos anys i es van obtenir un to-
tal de vuit mostres de cada dipòsit.

La distribució de les mostres correspon a:

Primavera 2005 Estiu 2005 Tardor 2005 Hivern 2006
Primavera 2006 Estiu 2006 Tardor 2006 Hivern 2007

Metodologia de la presa de mostres i d’incubació

Les mostres es van obtenir per mètodes de sedimentació, mitjançant
l’exposició durant cinc minuts de plaques de Petri que contenien els medis
de cultiu adients.

Els medis de cultiu emprats van ser:

Agar de triptona i soja (TSA) amb la finalitat de determinar la possible
presència de bacteris.

Agar glucosat de Sabouraud addicionat amb 30 ppm de clorhidrat de te-
traciclina (Sabouraud), amb la finalitat d’evidenciar la presència de fongs
miceliats i llevats.

Un cop obtingudes les plaques, es van dur al laboratori per tal de sot-
metre-les a les següents condicions d’incubació, que permeten el desenvo-
lupament dels fongs i bacteris presents en l’ambient avaluat.

– Per determinar la presència de bacteris: 30ºC durant 24-48 hores.
– Per determinar la presència de fongs: 28ºC durant 3-5 dies.

Lectura de les plaques i sistemes d’interpretació dels cultius en el laboratori

A partir de les colònies desenvolupades en cada una de les plaques, es van
recomptar les unitats formadores de colònia (UFC) per poder donar un va-
lor de concentració d’UFC/placa i establir la variació detectada en funció de
l’època de l’any i de les condicions de l’arxiu avaluat.
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Cadascuna de les colònies desenvolupades va ser aïllada en cultiu axè-
nic i es va identificar tenint en compte les característiques microbiològi-
ques diferencials segons que es tracti d’un cultiu bacterià o d’un cultiu
fúngic.

En el cas de cultius bacterians, la metodologia seguida es pot resumir en:

– Tinció de Gram
– Tinció d’espores
– Proves bioquímiques
– Avaluació de resultats
– Identificació del gènere i/o espècie

En el cas de cultius fúngics, a partir de les observacions macroscòpiques
i microscòpiques dels cultius se segueix la clau d’identificació descrita al ca-
pítol IV, «Protocol per a la identificació de microorganismes que afecten el
patrimoni documental».

Obtenció de dades d’humitat relativa i temperatura

Es van instal·lar DATTALOGERS TESTO 177-H1 als dos dipòsits de
cada arxiu, amb la finalitat de poder disposar de les dades relatives a les con-
dicions mediambientals al llarg de cada dia dels dos anys en què es va man-
tenir l’estudi mediambiental.

Les dades considerades per avaluar la seva influència en el contingut to-
tal de microorganismes en els arxius han estat les mitjanes corresponents als
cinc dies anteriors al dia d’obtenció de les mostres.

Mètodes estadístics

La lectura, manipulació, validació i anàlisi estadística de la base de da-
des han estat realitzades amb el programa SAS v9.1, de SAS Institute Inc.,
Cary, NC, USA. S’ha fet una base de valoració de la consistència interna de
les variables de la base de dades, com també dels valors fora de rang i dels
valors faltants per tal d’assegurar-ne totalment la fiabilitat. Un cop finalit-
zat el procés de validació, la base de dades ha estat tancada.
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Les decisions estadístiques s’han pres agafant com a nivell de significa-
ció el valor 0,05.

Les anàlisis principals s’han fet mitjançant proves bivariants no paramè-
triques (correlacions de Spearman i Test de Mann-Whitney-Wilcoxon) per
comparar els grups de dos en dos. Per poder fer comparacions bivariants
s’han recodificat les variables relatives a bacteris i a fongs en dues categories
(presència/absència). La variable relativa al nombre també s’ha recodificat
en tres categories (0 bacteris, 1-10 bacteris i >10 bacteris).

A més a més, s’ha modelat la probabilitat d’observar bacteris i fongs en
funció de la temperatura i la humitat tenint en compte les mesures repeti-
des mitjançant un model de regressió logística.

Resultats i discussió

Els resultats obtinguts per a cadascun dels arxius es resumeixen a les tau-
les 5-12.

Les taules 5-8 permeten observar els valors d’humitat relativa, tempera-
tura i valors mitjans de les unitats formadores de colònies per placa (UFC/
placa), tant de bacteris com de fongs per a cadascun dels dipòsits avaluats.

Les taules 9-12, indiquen els gèneres de bacteris i de fongs filamentosos
i llevats aïllats en els diferents mostreigs.
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Taula 5
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu núm. 1
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AtisòpiD BtisòpiD

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

arevamirP
5002

74 5,61 0 0
arevamirP

5002
1,15 71 0 0

5002uitsE 4,76 2,81 02 0 5002uitsE 56 3,02 0 5

rodraT
5002

8,34 5,71 02 0
rodraT

5002
5,54 1,71 0 0

nreviH
6002

5,04 2,71 51 0
nreviH

6002
2,14 6,61 0 0

arevamirP
6002

3,35 1,91 8 0
arevamirP

6002
2,26 2,81 3 0

6002uitsE 9,65 3,91 6 0 6002uitsE 2,95 4,02 1 1

rodraT
6002

5,25 71 0 0
rodraT

6002
6,84 4,71 0 0

nreviH
7002

3,64 2,71 8 0
nreviH

7002
1,15 6,71 4 0

Valors mitjans d’humitat relativa i de temperatura dels cinc dies anteriors al mostreig.
Valors mitjans d’UFC/placa de bacteris i de fongs.

Taula 6
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu núm. 2

AtisòpiD BtisòpiD

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

arevamirP
5002

2,45 6,12 02 0
arevamirP

5002
15 22 1 0

5002uitsE 55 7,12 51 02 5002uitsE 9,06 4,22 41 02

rodraT
5002

36 3,12 02 1
rodraT

5002
65 9,22 6 1

nreviH
6002

sedadon sedadon 02 0
nreviH

6002
sedadon sedadon 1 0

arevamirP
6002

6,95 3,91 3 1
arevamirP

6002
3,65 8,91 2 1

6002uitsE 7,26 42 09 3 6002uitsE 5,55 9,32 03 0

rodraT
6002

5,06 9,02 5 3
rodraT

6002
55 32 3 0

nreviH
7002

05 1,91 7 31
nreviH

7002
33 8,81 3 3

Valors mitjans d’humitat relativa i de temperatura dels cinc dies anteriors al mostreig.
Valors mitjans d’UFC/placa de bacteris i de fongs.

G3 g3
g3 G3



Taula 7
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu múm. 3
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AtisòpiD BtisòpiD

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

arevamirP
5002

4,53 2,02 8 0
arevamirP

5002
3,23 3,91 0 0

5002uitsE 3,36 9,02 0 0 5002uitsE 2,65 1,12 0 0

rodraT
5002

9,55 9,81 3 0
rodraT

5002
25 5,81 1 0

nreviH
6002

on
*giertsom

on
*giertsom

on
*giertsom

on
*giertsom

nreviH
6002

on
*giertsom

on
*giertsom

on
*giertsom

on
*giertsom

arevamirP
6002

06 9,91 4 0
arevamirP

6002
7,55 91 2 0

6002uitsE 9,75 2,02 5 0 6002uitsE 35 9,81 8 1

rodraT
6002

sedadon sedadon 0 0
rodraT

6002
sedadon sedadon 8 0

nreviH
7002

6,15 7,81 4 0
nreviH

7002
45 5,81 1 0

Valors mitjans d’humitat relativa i de temperatura dels cinc dies anteriors al mostreig.
Valors mitjans d’UFC/placa de bacteris i de fongs.
* per obres

Taula 8
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu núm. 4

Valors mitjans d’humitat relativa i de temperatura dels cinc dies anteriors al mostreig.
Valors mitjans d’UFC/placa de bacteris i de fongs.

AtisòpiD BtisòpiD

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

tatimuH
avitaler

arutarepmeT
)Cº(

acalp/CFU
)siretcab(

acalp/CFU
)sgnof(

arevamirP
5002

55 2,91 61 1
arevamirP

5002
8,26 81 81 41

5002uitsE 9,16 62 6 4 5002uitsE 1,26 6,52 21 01

rodraT
5002

8,06 8,12 01 2
rodraT

5002
1,76 3,52 03 51

nreviH
6002

sedadon sedadon 4 0
nreviH

6002
sedadon sedadon 7 4

arevamirP
6002

85 8,91 1 1
arevamirP

6002
5,56 2,02 7 81

6002uitsE 9,26 1,72 1 0 6002uitsE 3,26 7,52 03 0

rodraT
6002

9,75 4,91 61 1
rodraT

6002
76 7,61 81 0

nreviH
7002

6,55 5,51 61 0
nreviH

7002
4,86 6,31 81 01

G3 g3
g3 G3



Taula 9
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu núm. 1
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AtisòpiD BtisòpiD

siretcaB sgnoF siretcaB sgnoF

5002arevamirP — — 5002arevamirP — —

5002uitsE sullicaB — 5002uitsE — sulligrepsA

5002rodraT sullicaB — 5002rodraT — —

6002nreviH sullicaB — 6002nreviH — —

6002arevamirP sullicaB — 6002arevamirP sullicaB —

6002uitsE sucoccorciM — 6002uitsE sucoccorciM muillicineP

6002rodraT — — 6002rodraT — —

7002nreviH sullicaB — 7002nreviH sucoccorciMsullicaB
—

Gèneres identificats.

Taula 10
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu núm. 2.

AtisòpiD BtisòpiD

siretcaB sgnoF siretcaB sgnoF

5002arevamirP sucoccorciMsullicaB — 5002arevamirP sucoccorciM —

5002uitsE sucoccorciMsullicaB sulligrepsA 5002uitsE sucoccorciMsullicaB sulligrepsA

5002rodraT sucoccorciMsullicaB sulligrepsA 5002rodraT sullicaB airanretlA

6002nreviH sucoccorciMsullicaB — 6002nreviH sucoccorciM —

6002arevamirP sucoccorciMsullicaB airanretlA 6002arevamirP sullicaB airanretlA

6002uitsE sucoccorciMsullicaB airanretlA 6002uitsE sullicaB —

6002rodraT sucoccorciM muillicineP 6002rodraT sucoccorciM —

7002nreviH sucoccorciM muiropsodalC 7002nreviH sucoccorciM
muillicineP
muiropsodalC
secymorahccaS

Gèneres identificats.

G3 g3
g3 G3



Taula 11
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu núm. 3
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AtisòpiD BtisòpiD

siretcaB sgnoF siretcaB sgnoF

5002arevamirP sullicaB — 5002arevamirP — —

5002uitsE — — 5002uitsE — —

5002rodraT sucoccorciMsullicaB — 5002rodraT sullicaB —

6002nreviH giertsomon giertsomon 6002nreviH giertsomon giertsomon

6002arevamirP sullicaB — 6002arevamirP sullicaB —

6002uitsE sulicaB — 6002uitsE sullicaB muillicineP

6002rodraT — — 6002rodraT sullicaB —

7002nreviH sucoccorciM — 7002nreviH sullicaB —

Gèneres identificats.

G3 g3
g3 G3
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Taula 12
Resultats corresponents als dos dipòsits de l’Arxiu núm. 4

AtisòpiD BtisòpiD

siretcaB sgnoF siretcaB sgnoF

5002arevamirP
sullicaB

sucoccorciM
muiropsodalC 5002arevamirP

sullicaB
sucoccorciM

muccocipE
supozihR
muiropsodalC

airanretlA
muidisaboeruA

muillicineP
secymorahccaS

5002uitsE
sullicaB

sucoccorciM
sulligrepsA 5002uitsE

sullicaB
sucoccorciM

sulligrepsA
muiropsodalC

airanretlA

5002rodraT
sullicaB

sucoccorciM
sulligrepsA 5002rodraT

sullicaB
sucoccorciM

muirasuF
muiropsodalC

airanretlA
muidisaboeruA
secymorahccaS

6002nreviH sullicaB — 6002nreviH sullicaB
amohP

muiropsodalC
airanretlA

6002arevamirP sucoccorciM muiropsodalC 6002arevamirP sullicaB

amohP
muiropsodalC

airanretlA
muidisaboeruA

6002uitsE sullicaB — 6002uitsE sullicaB —

6002rodraT
sullicaB

sucoccorciM
muiropsodalC 6002rodraT sullicaB

muiropsodalC
airanretlA

7002nreviH
sullicaB

sucoccorciM
— 7002nreviH

sullicaB
sucoccorciM

supozihR
muillicineP
muiropsodalC

airanretlA

Gèneres identificats.

Les taules 13-16 aporten els valors mitjans diaris d’humitat relativa i de
temperatura, dels cinc dies anteriors a la presa de mostres i els del mateix
dia del mostreig.
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Taula 13
Arxiu núm. 1

Mitjanes diàries dels cinc dies anteriors al dia de presa de mostres
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sertsomedaserpedaidlasroiretnaseidcnicsledseiràidsenajtiM
1.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD

.R.HCº .R.HCº
50giam9 9,61 4,05 4,61 9,64
50giam8 4,61 1,55 61 8,84

50giam7 9,61 4,05 4,61 2,74

50giam6 4,71 6,54 71 5,54

50giam5 6,71 8,64 3,64 1,71

50giam4 7,71 6,94 8,64 2,71

50loiluj82 1,02 2,56 8,71 9,76
50loiluj72 4,91 1,76 4,71 86

50loiluj62 91 86 2,71 4,96

50loiluj52 7,81 96 9,61 3,07

50loiluj42 4,81 6,07 5,61 8,07

50loiluj32 7,81 96 8,61 96

50erbmevon22 71 9,54 3,71 44
50erbmevon12 9,61 4,64 71 6,44

50erbmevon02 4,61 9,64 5,61 9,54

50erbmevon91 9,61 4,54 7,61 1,54

50erbmevon81 9,61 2,74 6,71 2,54

50erbmevon71 5,81 2,74 8,71 4,44

60reneg3 5,61 5,04 71 7,04
60reneg2 1,51 4,44 4,61 3,24

60reneg1 7,41 2,64 1,61 8,34

50erbmesed13 8,41 6,64 4,61 7,34

50erbmesed03 8,41 9,34 7,61 1,04

50erbmesed92 9,41 5,24 7,61 83

60ynuj02 81 4,26 8,81 2,45
60ynuj91 7,71 4,16 4,81 5,55

60ynuj81 3,71 8,06 4,71 9,85

60ynuj71 5,71 1,16 6,71 75

60ynuj61 9,71 1,16 2,81 7,45

60ynuj51 1,81 6,95 4,81 4,25

60loiluj52 02 6,95 2,91 1,85
60loiluj42 6,91 5,26 3,91 1,65

60loiluj32 1,91 6,56 8,81 7,85

60loiluj22 4,91 3,46 2,91 9,75

60loiluj12 8,91 8,36 8,91 9,45

60loiluj02 7,91 2,56 02 3,65

60erbmevon61 1,71 7,84 6,61 4,35
60erbmevon51 2,71 3,74 7,61 2,25

60erbmevon41 3,71 6,54 9,61 6,15

60erbmevon31 5,71 7,54 3,61 3,25

60erbmevon21 3,71 5,64 3,51 4,45

60erbmevon11 71 8,74 8,51 55

70rerbef32 6,71 6,05 6,71 3,64
70rerbef22 5,71 8,05 7,71 2,64

70rerbef12 7,71 3,15 7,71 1,64

70rerbef02 1,81 5,74 6,71 9,54

70rerbef91 8,71 6,64 4,71 8,54

70rerbef81 7,71 1,74 1,71 9,54

En negreta es destaquen els valors del dia del mostreig
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Taula 14
Arxiu núm. 2

Mitjanes diàries dels cinc dies anteriors al dia de presa de mostres
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sertsomedaserpedaidlasroiretnaseidcnicsledseiràidsenajtiM
2.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD

.R.HCº .R.HCº
50giam31 12 3,86 9,91 5,46
50giam21 2,12 9,96 8,91 46

50giam11 2,12 3,07 7,91 16

50giam01 12 8,76 6,91 4,95

50giam9 2,12 5,76 7,91 5,95

50giam8 2,12 1,56 9,91 8,75

50loiluj72 1,12 5,96 3,22 06
50loiluj62 12 1,96 2,22 3,06

50loiluj52 12 96 1,22 3,06

50loiluj42 9,02 8,96 2,22 6,95

50loiluj32 12 5,86 3,22 3,95

50loiluj22 8,02 86 3,22 5,85

50erbutco71 1,02 6,07 1,12 36
50erbutco61 2,02 3,27 12 2,56

50erbutco51 1,02 3,27 9,02 6,56

50erbutco41 02 4,27 9,02 56

50erbutco31 1,02 1,27 12 3,56

50erbutco21 02 2,17 2,12 5,66

60renegedsedadminetoN
60giam5 2,81 5,26 2,91 3,85
60giam4 3,81 4,36 5,91 6,85

60giam3 81 6,16 3,91 3,65

60giam2 81 8,16 3,91 1,65

60giam1 81 5,26 4,91 75

60lirba03 5,81 9,36 7,91 8,75

60loiluj62 3,22 57 7,32 4,95
60loiluj52 3,12 1,17 9,22 86

60loiluj42 4,12 9,17 2,22 9,26

60loiluj32 2,12 5,17 1,22 7,36

60loiluj22 8,02 5,96 2,22 8,16

60loiluj12 8,02 5,96 1,22 4,16

60erbmevon51 4,02 2,56 3,91 1,56
60erbmevon41 4,02 1,56 4,91 4,56

60erbmevon31 4,02 2,56 5,91 6,46

60erbmevon21 5,02 3,56 8,91 9,46

60erbmevon11 5,02 4,56 8,91 5,46

60erbmevon01 5,02 5,56 8,91 9,46

70rerbef41 7,81 4,45 3,81 93
70rerbef31 7,81 3,45 2,81 3,14

70rerbef21 6,81 4,15 81 6,73

70rerbef11 8,81 2,35 2,81 5,05

70rerbef01 8,81 15 1,81 7,04

70rerbef90 8,81 25 3,81 8,93

En negreta es destaquen els valors del dia del mostreig
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Taula 15
Arxiu núm. 3

Mitjanes diàries dels cinc dies anteriors al dia de presa de mostres.
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En negreta es destaquen els valors del dia del mostreig

3.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD
.R.HCº .R.HCº

50lirba11 6,02 5,73 1,02 5,43
50lirba01 9,91 4,13 8,91 03

50lirba90 8,12 04 4,12 6,83

50lirba80 3,22 5,74 2,22 8,64

50lirba70 4,22 94 22 4,64

50lirba60 9,12 4,74 5,12 9,54

50loiluj72 7,02 5,46 2,12 4,85
50loiluj62 3,12 8,36 8,12 5,85

50loiluj52 4,02 1,66 12 6,95

50loiluj42 1,12 8,06 3,12 2,95

50loiluj32 5,02 4,56 5,12 1,65

50loiluj22 7,91 3,56 22 5,95

50erbutco11 2,81 5,94 1,81 25
50erbutco01 5,81 2,94 81 3,15

50erbutco90 1,81 9,84 2,81 5,25

50erbutco80 9,71 5,05 1,81 55

50erbutco70 2,81 2,05 5,81 2,35

50erbutco60 5,81 1,05 6,81 5,35

60ynuj02 3,02 4,36 5,02 2,06
60ynuj91 7,12 7,26 1,02 5,95
60ynuj81 1,02 1,56 7,91 2,95

60ynuj71 1,12 8,16 9,91 06

60ynuj61 1,02 9,36 2,02 6,95

60ynuj51 9,91 7,56 8,91 7,85

60loiluj52 8,91 96 2,02 9,46

60loiluj42 7,91 2,96 2,02 5,46
60loiluj32 5,91 2,76 1,02 6,46

60loiluj22 1,91 6,76 8,91 9,36

60loiluj12 3,91 5,66 02 9,36

60loiluj02 9,91 9,76 4,02 8,56

70rerbef32 7,81 6,55 6,81 7,05

70rerbef22 6,81 2,55 5,81 5,55
70rerbef12 8,81 75 6,81 4,94

70rerbef02 6,81 7,65 7,81 5,05

70rerbef91 5,81 7,84 8,81 74

70rerbef81 6,81 5,84 6,81 5,64
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Taula 16
Arxiu núm. 4

Mitjanes diàries dels cinc dies anteriors al dia de presa de mostres.
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4.múnuixrA AtisòpiD BtisòpiD
.R.HCº .R.HCº

50giam31 2,81 6,75 1,81 5,46
50giam21 1,81 6,75 81 8,46

50giam11 2,81 7,75 81 06

50giam01 81 4,75 1,81 56

50giam9 9,71 5,75 2,81 5,56

50giam8 8,71 6,75 5,81 2,86

50loiluj72 62 26 3,62 3,76
50loiluj62 9,52 9,16 62 5,66

50loiluj52 9,52 8,16 62 5,76

50loiluj42 8,52 7,16 9,52 56

50loiluj32 7,52 5,16 8,52 16

50loiluj22 6,52 4,16 9,52 9,26

50erbutco71 1,22 9,85 2,91 17
50erbutco61 1,22 9,85 2,91 7,07

50erbutco51 2,22 8,85 3,91 4,07

50erbutco41 3,22 7,85 5,91 5,76

50erbutco31 5,22 6,85 4,91 76

50erbutco21 6,22 4,85 3,91 5,66

60renegedsedadminetoN
60giam5 4,12 36 4,02 9,86
60giam4 7,02 3,26 3,02 8,66

60giam3 02 5,16 1,02 5,76

60giam2 9,91 1,16 2,02 07

60giam1 7,91 8,95 8,91 1,86

60lirba03 7,91 6,85 02 6,86

60loiluj62 2,72 8,26 1,72 4,26
60loiluj52 1,72 8,26 4,72 46

60loiluj42 72 8,23 3,72 95

60loiluj32 72 36 72 2,16

60loiluj22 9,62 9,26 9,62 8,06

60loiluj12 9,62 9,26 9,62 95

60erbmevon51 8,81 6,75 8,51 8,86
60erbmevon41 9,81 6,75 9,51 5,07

60erbmevon31 91 5,75 8,51 5,86

60erbmevon21 1,91 5,75 61 9,26

60erbmevon11 3,91 9,75 3,61 36

60erbmevon01 4,91 9,75 7,61 8,76

70rerbef41 9,51 8,65 5,41 8,76
70rerbef31 9,51 7,65 4,41 7,86

70rerbef21 8,51 6,65 4,41 2,96

70rerbef11 8,51 4,65 1,41 7,76

70rerbef01 8,51 1,65 2,41 5,86

70rerbef90 8,51 7,45 2,41 1,66

En negreta es destaquen els valors del dia del mostreig

G3 g3
g3 G3



Considerant de manera conjunta tots els resultats obtinguts, es posa de
manifest que hi ha una correlació positiva entre el nombre de bacteris i
fongs i la humitat relativa de les zones avaluades. Per tant, a mesura que
augmenta la humitat, el nombre de microorganismes també s’incrementa.
Aquesta relació es pot observar en els gràfics de dispersió entre les dues va-
riables (gràfics 1 i 2).

Gràfic 1
Gràfic de dispersió entre bacteris i humitat relativa
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Gràfic 2
Gràfic de dispersió entre fongs i humitat relativa



Quant a la temperatura, no es detecta cap correlació entre la seva varia-
ció i el nombre total de microorganismes detectats.

En fer l’anàlisi bivariant, es corrobora que no s’observen diferències sig-
nificatives entre la presència de bacteris i la temperatura (p-valor>0,09), en
contraposició amb el fet que s’observen diferències significatives entre la
presència de bacteris i la humitat relativa (txi-quadrat= 5,95; p-valor=
0,015).

En el cas dels fongs, l’anàlisi bivariant confirma també les diferències
significatives entre la seva presència en els arxius i la humitat relativa (txi-
quadrat= 10,6; p-valor= 0,001).

Si considerem per separat cada arxiu avaluat, podrem fer les següents
consideracions.

Arxiu núm. 1

A l’arxiu núm. 1 només s’ha trobat una correlació positiva entre el nom-
bre de fongs i la humitat relativa. No s’observen diferències entre la pre-
sència de bacteris i els canvis de temperatura (p-valor >0,05) ni entre la pre-
sència de bacteris i la humitat relativa (p-valor >0,05). Si analitzem els re-
sultats de fongs, podem dir que no s’observen diferències significatives en-
tre la presència de fongs i la temperatura (p-valor > 0,05), però sí que s’ob-
serven diferències significatives entre la presència de fongs i la humitat re-
lativa al 90% de confiança (txi-quadrat = 3,05; p-valor = 0,081).

Arxiu núm. 2

A l’arxiu núm. 2, s’ha trobat una correlació positiva molt alta entre el
nombre de bacteris i les variables relatives a la temperatura i a la humitat
relativa.
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Gràfic 3
Gràfic de dispersió entre bacteris i temperatura
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Gràfic 4
Gràfic de dispersió entre bacteris i humitat relativa

S’observen diferències significatives entre la presència de bacteris i la
temperatura (txi-quadrat=7,35; p-valor = 0,007), i també entre la presèn-
cia de bacteris i la humitat relativa (txi-quadrat=4,27; p-valor = 0,039).

No s’observen diferències significatives entre la presència de fongs i la
temperatura ni la humitata relativa (p-valor > 0,05, en ambdós casos).



Arxiu núm. 3

A l’arxiu núm. 3 no s’han trobat correlacions entre les variables micro-
biològiques i les de climatologia. No s’observen diferències significatives
entre la presència de bacteris i la humitat relativa ni la temperatura (p-va-
lor > 0,05), en ambdós casos.

No s’observen diferències significatives entre la presència de fongs i la
temperatura ni la temperatura (p-valor > 0,05, en ambdós casos).

Arxiu núm. 4

A l’arxiu núm. 4 s’ha trobat una correlació positiva entre el nombre de
fongs i la humitat relativa.

Gràfic 5
Gràfic de dispersió entre fongs i humitat relativa
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No s’observen diferències significatives entre la presència de bacteris ni
de fongs en variar la temperatura o la humitat relativa (p-valor > 0,05).

Quan s’avaluen, comparant-los, els dos dipòsits de cada arxiu (dipòsit A:
problemàtic; dipòsit B: correcte), s’observa:



Als dipòsits considerats correctes s’ha trobat, en els valors mitjans, una
correlació positiva entre el nombre de fongs i la temperatura i la humitat
relativa.

Gràfic 6
Gràfic de dispersió entre fongs i temperatura
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Gràfic 7
Gràfic de dispersió entre fongs i humitat relativa

Es pot observar com la setmana en què hi ha hagut més humitat el nom-
bre de fongs ha estat màxim.



No s’observen diferències significatives entre la presència de bacteris i la
temperatura i la humitat relativa (p-valor > 0,05).

S’observen diferències significatives entre la presència de fongs i la tem-
peratura al 90% de confiança (txi-quadrat = 3,36; p-valor = 0,066).
S’observen diferències significatives entre la presència de fongs i la humitat
relativa al 90% de confiança (txi-quadrat = 3,81; p-valor = 0,051).

Als dipòsits considerats problemàtics, s’ha trobat una correlació positiva
entre el nombre de bacteris i de fongs i la humitat relativa.

Gràfic 8
Gràfic de dispersió entre bacteris i humitat relativa
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Gràfic 9
Gràfic de dispersió entre fongs i humitat relativa



No s’observen diferències significatives entre la presència de bacteris i la
temperatura (p-valor > 0,05). S’observen diferències significatives entre la
presència de bacteris i la humitat relativa (txi-quadrat = 4,62; p-valor =
0,032).

No s’observen diferències significatives entre la presència de fongs i la
temperatura (p-valor > 0,05). S’observen diferències significatives entre la
presència de fongs i la humitat relativa (txi-quadrat = 7,25; p-valor =
0,007).

La interpretació dels resultats aplicant una anàlisi de regressió permet
indicat el següent:

Per a la regressió logística s’ha recodificat la variable relativa al nom-
bre de bacteris en dues categories (<=5 o més de 5) per tenir grups equi-
librats. S’ha calculat la probabilitat de trobar bacteris segons les variables
climatològiques. S’han tingut en compte les mesures repetides per a cada
arxiu. Només s’han trobat resultats significatius per a la variable humitat
relativa.

El coeficient de la variable humitat és positiu; per tant, la probabilitat
de trobar més bacteris creix a mesura que la humitat relativa augmenta.

L’oportunitat relativa (odds ratio) és de 1,095. Això vol dir que, en aug-
mentar d’una unitat la humitat relativa, el risc de trobar bacteris augmen-
ta d’un 9,5%.

S’ha calculat la probabilitat de trobar fongs segons les variables climato-
lògiques. S’han tingut en compte les mesures repetides per a cada arxiu.
Només s’han trobat resultats significatius per a la variable relativa a la hu-
mitat relativa.

S’ha estimat un model de regressió lineal entre el nombre de bacteris i
les variables relatives a la temperatura i la humitat relativa. S’han tingut en
compte les mesures repetides per a cada arxiu. Només s’han trobat resultats
significatius per a la variable relativa a la humitat relativa:

Model de regressió:

nombre de bacteris = –25,7 + 0,609 * humitat relativa
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Finalment, podem indicar que no es detecta una gran variabilitat entre
els gèneres de microorganismes aïllats en els diferent dipòsits i arxius ava-
luats. La importància pel que fa a la salut i la seguretat laboral de cadascun
del gèneres esmentats queda resumida en el capítol V, «Protocol per a la
prevenció de riscos per a la salut davant del desenvolupament de microor-
ganismes en material d’arxiu» (supra, p. 51-58).
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Agar. Substància mucilaginosa extreta de membranes d’algues roges, com
ara Gracillaria lichenoides, Gelidium, etc. Es presenta en forma de tires se-
ques que, dissoltes en aigua calenta, donen un gel que qualla en fred. És
molt emprat en microbiologia per preparar medis de cultiu sòlids.

Axènic. Pur, que no conté cap element estrany, exempt de tota mescla.

Bacteri. 1. (an Bacteria; c Bacteria) Una de les tres categories taxonòmiques
superiors proposades per Carl Woese per classificar els éssers vius.
Comprèn els eubacteris. 2. (al Bakterium; an bacterium; c bacteria; fr bac-
térie; it batterio) Classe de microorganismes unicel·lulars d’estructura pro-
cariòtica, generalment heteròtrofs i amb reproducció asexual per divisió
longitudinal o transversal. Són formats per un citoplasma granulós,
mancat de vacúols, mitocondri i plastidis i abundant en ribosomes, en-
voltat per una membrana citoplasmàtica que serveix de suport als en-
zims respiratoris i als eventuals pigments fotosintetitzadors. No tenen
un veritable nucli, però disposen de DNA acumulat generalment en una
àrea de la cèl·lula. Poden presentar una forma esfèrica (cocs) o cilíndrica
(bacils). Els cocs que formen parelles són anomenats diplococs; els que for-
men cadenes, estreptococs; els que formen munts com raïms, estafilococs, i
els que es presenten en formes tetraèdriques o cúbiques, sarcines. Els ba-
cils, si són molt curts, són anomenats coccobacils; si són afilats pels ex-
trems, bacils fusiformes; si tenen filaments llargs, bacils filamentosos; si són
corbats, vibrions, i si prenen forma de tirabuixó, espirils. En un medi ade-
quat, llur multiplicació és d’ordre exponencial. Cada bacteri dóna lloc a
un clon pur de cèl·lules iguals, però freqüentment sorgeixen mutacions
que en modifiquen la virulència o la resistència als antibiòtics. Per mul-
tiplicar-se i realitzar funcions metabòliques, necessiten un medi aquós
amb presència d’ions inorgànics i d’oligoelements. Quan les condicions
no són favorables, molts no adquireixen formes de resistència o espores.
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Els bacteris tenen un paper importantíssim en la regulació dels cicles de
matèria i energia del món vivent, per bé que alguns d’ells són patògens
i poden provocar malalties a altres organismes animals o vegetals.

Colònia. Massa de cèl·lules bacterianes o fúngiques originades per la mul-
tiplicació d’un bacteri o d’un fong aïllat en fer una sembra en un medi
de cultiu.

Conidi. Espora asexual dels fongs.

Correlació. Relació recíproca o mútua entre dues o més variables, de ma-
nera que un canvi en una d’elles està associat amb un canvi en l’altra (o
les altres) o el provoca. Grau d’interdependència entre diverses variables.

Diferència significativa. Magnitud o quantitat en què una magnitud o
una quantitat difereix d’una altra de la mateixa natura de forma estadís-
ticament demostrada.

Espècie. Unitat taxonòmica fonamental en l’estudi de la diversitat dels éssers
vius i base de llur classificació. Bé que és un concepte de difícil delimita-
ció teòrica, la semblança de caràcters morfològics, fisiològics, químics,
etc., que presenten els diferents individus en permet l’agrupació en espè-
cies. L’estudi genètic de la variabilitat i de la fertilitat en les poblacions és
de gran ajuda també per a aquesta agrupació. Cada espècie és coneguda
amb un nom científic construït per dues paraules llatines: la primera, amb
majúscula, correspon al gènere, i la segona, amb minúscula, sovint un ad-
jectiu, és la que particularitza l’espècie; aquest nom s’escriu en cursiva.

Espora. 1 Element reproductor dels vegetals (principalment de les criptò-
games), en general unicel·lular (però pluricel·lular en alguns fongs), no
implicat en la reproducció sexual. Si és originada a l’interior d’una
cèl·lula se’n diu endòspora, i ho és a l’exterior, exòspora. Espora asexual
La que s’origina en qualsevol moment del cicle vital. 2 Cèl·lula endòge-
na que es forma en determinades condicions en certs bacteris, després de
dues divisions successives del nucleoide, degeneració de tres dels quatre
nucleoides formats, concentració i deshidratació del citoplasma entorn
del quart d’aquests i formació d’una membrana resistent. Són formes
d’abiosi, molt més resistents a les temperatures elevades, a la dessecació,
als desinfectants, etc., que les cèl·lules actives. També dita espora per-
durant.
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Fong. Organisme eucariòtic heteròtrof (sapròfit o paràsit) que tradicional-
ment és considerat una planta, però que té característiques molt parti-
culars. La majoria dels fongs són pluricel·lulars, però els més primitius
són unicel·lulars. La reproducció és per espores, unes asexuals i unes al-
tres de sexuals. Els fongs comprenen tres grans classes: la dels ficomicets,
la dels ascomicets i la dels basidiomicets. El grup dels mixomicets és inclòs de
vegades dins els fongs i de vegades dins els protists. Molts fongs són pa-
tògens per a l’home i per als animals; d’altres intervenen en processos de
fermentació que condueixen a l’obtenció de substàncies d’importància
industrial o mèdica (alcohol, antibiòtics, altres drogues, antitoxines,
etc.).

Fong miceliat (o filamentós). Qualsevol dels fongs que formen micelis.

Gènere. Categoria taxonòmica intermèdia entre la família i l’espècie que
inclou espècies amb caràcters comuns, bé que hi ha gèneres que conte-
nen una sola espècie.

Hifa. En els fongs, cadascun dels elements filamentosos que constitueixen
el miceli.

Llevat. Organisme viu, generalment un fong de l’ordre dels endomicetals,
que produeix enzims, els quals provoquen canvis bioquímics importants
en productes orgànics naturals. Un dels més coneguts en farmàcia i ali-
mentació és el llevat de cervesa, miceli del fong Saccharomyces cerevisiae,
procedent de la fabricació de la cervesa, rentat, garbellat, premsat i asse-
cat. Són fongs unicel·lulars.

Medi de cultiu. Substrat que hom empra per fer créixer i multiplicar or-
ganismes vius, especialment microorganismes. Actualment hom fa ser-
vir molts substrats sintètics per tal d’aconseguir medis molt específics
amb fins concrets, com ara estudis metabòlics i genètics, d’enriquiment,
de manteniment, etc.

Miceli. Conjunt d’hifes que constitueix el tal·lus d’un fong i el d’alguns
bacteris.

Microbiota. Conjunt de microorganismes propis d’una àrea determinada,
per exemple, l’intestí, la vagina, etc. De manera inapropiada, es deno-
mina freqüentment microflora.
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Microorganisme. Organisme que no pot ser observat si no és amb l’ajut
d’un microscopi. Hom classifica els microorganismes patògens en tres
grups: d’estructura procariota o bacteris, d’estructura eucariota (fongs,
protists, fases larvàries d’helmints) i virus.

Placa de cultiu o de Petri. En utillatge de laboratori i, especialment, en
microbiologia, utensili de forma aplatada o laminar destinat a usos molt
diversos. Si és emprada com a recipient, el terme és aplicat també, per
extensió, al material contingut. Recipient de vidre de molt poca alçada
per a cultius plans, generalment en medi d’agar o gelatina.

Significació. Estimació de la probabilitat que l’associació observada entre
les variables independent i dependent, per exemple, l’administració d’un
medicament i el seu efecte, sigui deguda a l’efecte de la variable i no a
variacions degudes a l’atzar. A partir d’aquesta estimació i en una mos-
tra de mida determinada normalment, la significació s’expressa numèri-
cament mitjançant el valor de p.

Tal·lus. Cos vegetatiu d’algunes plantes, no diferenciat en arrels, tija o fu-
lles, i mancat de veritables teixits. És propi dels fongs, les algues i els lí-
quens.

Unitat formadora de colònia. Cadascun dels elements, les parts, les sec-
cions, les formacions, les dependències, etc., que componen un determi-
nat organisme, aparell, establiment, agrupament, etc.

Validació. En estadística, procés pel qual s’estableix que un mètode és bo.
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