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1. INTRODUCCIÓ 

No va ser fàcil escollir el tema d’aquest treball. Durant molt temps el cap va estar 

pegant voltes intentant trobar un tema atractiu per a mi i per a tots aquells interessats 

en llegir-lo. 

Bé per la publicitat, pel tipus de societat creada, o simplement com a conseqüència de 

l’evolució, en la nostra vida quotidiana hem introduït una sèrie de productes que s’han 

convertit en indispensables.  

Estem conscienciats que els envasos en forma d’aerosol són nocius per al medi 

ambient, de que s’ha d’utilitzar el transport públic al màxim perquè l’escalfament del 

planeta és un fet, sabem que s’ha de reciclar... però, sabem si els productes bàsics que 

utilitzem diàriament són segurs per a nosaltres?, són certes les propietats i efectes dels 

productes que ens intenten vendre?, és correcta la relació qualitat/preu dels 

mateixos?, comprem productes  que ens són útils o simplement consumim?   

La resposta a totes aquestes qüestions pot arribar a ser complicada, i més tenint en 

compte la gran quantitat de productes que hem convertit en necessaris i bàsics.  

Vet aquí que com a conseqüència dels meus dubtes, i amb l’ajut del tutor d’aquest 

treball, Enric Salt, ja havia trobat un tema per a investigar: Productes d’higiene i neteja. 

Quins? 

Donada la gran varietat d’articles existents al mercat cadascun amb les seves funcions, 

la recerca s’havia de limitar a uns pocs, de forma que només s’estudiaran els 

desodorants/antitranspirants, sabons de mans líquids i rentaplats a mà. Per què 

aquests? Perquè el comportament, propietats i composició dels primers, en teoria, ha 

de ser molt diferent al dels sabons de mans líquids i els rentaplats a mà i sentia 

curiositat per comprovar si això era realment així. 

Per a tots aquests productes, i més en concret per a 10 marques de cadascun, 

escollides aleatòriament, la pretensió és esbrinar si compleixen amb les propietats que 

anuncien, si el seu ús és segur i si el seu preu guarda relació amb la seva eficàcia. 

Molts productes d’higiene i neteja anuncien entre les seves propietats efectes 

bactericides i fungicides. La possibilitat de poder constatar-ho es va presentar el passat 

més de juny, quan un grup d’estudiants vam tenir la possibilitat d’accedir al programa 

Argó realitzat per la UAB de Bellaterra. Als laboratoris de la Facultat de Veterinària en 

concret es va realitzar la primera pràctica d’aquest treball, consistent en comprovar 

l’efectivitat de tots els productes objecte d’estudi front uns determinats bacteris i 

fongs allí proporcionats. S’examinarà si es correcta la hipòtesi que productes amb 

diferents funcions han de donar resultats heterogenis. Conscient que no es pot 
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començar la casa per la teulada, prèviament s’estudiaran aquests microorganismes en 

la part teòrica de la investigació.  

En una societat desenvolupada com la nostra amb grans avenços tecnològics i 

científics, els fabricants tenen al seu abast multitud d’ingredients que els permeten 

obtenir els resultats desitjats en un producte. La qüestió és si, partint de la hipòtesi de 

que tot està regulat per llei i subjecte a normatives i controls i que per tant els 

productes que utilitzem són segurs, la utilització continuada d’alguns d’ells a la llarga 

ens pot reportar més problemes que beneficis. Per intentar contestar aquesta qüestió, 

en la segona pràctica del treball es desgranaran  tots els ingredients de cada producte 

estudiat i s’explicarà la seva utilitat i possibles efectes adversos, si existeixen. 

Mitjançant gràfics coneixerem una mica millor com són els articles analitzats. 

L’adquisició d’un producte o d’un altre, en un mercat com l’actual on existeix la 

possibilitat d’escollir i en una situació econòmica com la que vivim,  ve marcada en 

moltes ocasions pel seu preu. Aquest, tant si és econòmic com si és elevat, potser 

determinant en l’elecció d’un article. Pot ocórrer que el cost vagi en funció del tipus de 

consumidor a qui es vol dirigir el producte i no en funció de la seva eficàcia? Amb la 

tercera pràctica s’intentarà esbrinar  si existeix aquesta correspondència entre qualitat 

i preu. 

Com que durant la realització del treball sorgiran dubtes de vocabulari, a l’apartat 9 es 

podrà consultar el significat de totes aquelles paraules que s’han marcat en un nombre 

en roig a la part dreta superior. 

Dir també que a cadascun dels apartats pràctics es mostraran els resultats obtinguts i 

la metodologia utilitzada en cada cas, però que serà a les conclusions on realment 

s’estudiaran totes les dades aconseguides. 

Finalment, als annexos es podrà consultar la fitxa tècnica dels bacteris i fong utilitzats a 

la primera pràctica i es mostrarà un recull fotogràfic del treball efectuat al laboratori 

de la Facultat de Veterinària de la UAB de Bellaterra. 

Yolanda Gail Devers, una atleta estatunidenca, va dir en certa ocasió que “cada 

assoliment comença amb la decisió d’intentar-ho”. No sé si amb aquest treball 

aconseguiré els propòsits plantejats, però si sé que, almenys, ho intentaré. 
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2. ELS MICROORGANISMES 

Els microorganismes són organismes de composició variable que només es poden 

observar amb el microscopi electrònic o òptic i pertanyen a 3 regnes diferents: 

Protoctists, Fongs i Moneres. Una característica que els uneix a tots, a banda de ser 

molt petits, és que cada cèl·lula microbiana pot fer per si mateixa totes les funcions 

vitals com ara el metabolisme, el creixement i la reproducció. El terme microorganisme 

és molt imprecís, ja que a banda d’incloure tant els éssers unicel·lulars com els 

pluricel·lulars, en hi ha que són autòtrofs, d’altres heteròtrofs, i molts estan mancats 

de nucli, per això són procariotes, però també n'hi ha d'eucariotes. 

Els microorganismes procariotes són els arqueobacteris i els eubacteris, que pertanyen 

al regne de les moneres. Els microorganismes eucariotes són les algues microscòpiques 

i els protozous, que pertanyen al regne dels protoctists, mentre que els fongs 

microscòpics (florits i llevats41) s'inclouen dins del regne dels fongs. Encara que l' acord 

no és total entre els biòlegs, els virus no es consideren éssers vius, ja que estan 

mancats de tota activitat vital fora de les cèl·lules; no obstant, la importància que 

tenen com a agents transmissors de malalties fa que es tendeixi a estudiar-los com a 

microorganismes.  

Cal tenir en compte que tots els bacteris (regne moneres) són microorganismes 

però no tots els protoctists i fongs són microorganismes, és a dir, hi ha fongs i 

protoctists que es poden veure a simple vista. Entre els microorganismes que són 

fongs destaquen els llevats. Entre els protoctists, els protozous i les microalgues. 

Els microorganismes són molt importants per diverses raons; alguns, els patògens, són 

causants de malalties, altres tenen un paper molt important a la natura ja que 

descomponen la matèria orgànica morta, i per últim en hi ha que són beneficiosos per 

l'home: és el cas, per exemple, dels llevats que participen en la fabricació del pa i la 

cervesa, o d'altres microorganismes que fabriquen medicaments per diverses malalties 

humanes. 

La ciència que estudia els microorganismes és la microbiologia, i el primer científic que 

va estudiar els microorganismes va ser el francès Pasteur al segle XIX, al qui li devem, 

entre d’altres descobriments, l'elaboració de la primera vacuna contra la ràbia. 

javascript:
javascript:
javascript:
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Imatge 1: taula en les característiques dels cinc regnes 
Font: http://4.bp.blogspot.com 
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3. REGNE DE LES MONERES 

El regne de les moneres inclou tots els éssers procariotes17, en mides que van des de 

una a quinze micres43. Les característiques més representatives d’aquests individus són 

les següents: 

• No tenen nucli 

• L’ADN és circular 

• El citoplasma no està compartimentat 

• Generalment apareix rodejant la cèl·lula una paret cel·lular protectora 

• Rodejant al bacteri pot aparèixer una baina mucilaginosa46. 

Els principal grup dins d’aquest regne són: 

• Els bacteris 

 

3.1 ELS BACTERIS  

Els bacteris són organismes procariotes. Actualment hi ha unes 2.000 espècies 

identificades i són organismes molt antics ja que hi ha evidències fòssils que daten de 

fa 3.500 milions d'anys.  

Malgrat que són organismes molt simples amb poques estructures internes i tan sols 

quatre formes externes, els bacteris presenten una gran variabilitat de metabolismes.  

Tenen una mida que oscil·la entre les 13 µ73 del Bacillus anthracis i 1 µ de 

l'Streptococcus aureus.  

Segons el lloc on viuen podem distingir entre arqueobacteris (Són bacteris molt antics 

que viuen en llocs inhòspits com llacs d’aigua salada, fonts a alta temperatura o a les 

profunditats dels oceans) i eubacteris (Inclou la majoria de bacteris. Viuen en tots els 

ambients, al sòl, a l’aigua, a l’aire o a l’interior dels animals. Alguns són beneficiosos i 

altres poden provocar malalties tant en plantes com en animals). 

Els bacteris són els organismes més petits que disposen de tots els elements i 

dispositius metabòlics necessaris per a l'obtenció i la transformació de la matèria en 

qualsevol medi, per créixer i per replicar-se.  

Poden o no estar envoltats de filaments, cas aquest últim en que se’ls afegeix el prefixe 

“estrepto”, per exemple, estreptococcus.  

Hi ha quatre tipus morfològics de bacteris: 

• Els bacils, en forma de bastó.  
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• Els cocs, de forma esfèrica.  

• Els espirils, en forma de bastó caragolat.  

• Els vibrions, com una coma ortogràfica. 

Alguns bacteris formen agrupacions 

d'individus ja que, al dividir-se, els bacteris 

fills es mantenen units per mitjà de les 

càpsules.  

• Els bacils solen presentar cadenes lineals d'individus ja que el procés de divisió té lloc 

en una sola direcció i reben el nom d’estreptobacils.  

• Els cocs, segons les possibles direccions de 

divisió, presenten diferents agrupacions i 

reben el nom d'estreptococs si formen 

cadenes, estafilococs si formen raïms, o 

sarcines si formen associacions tridimensionals regulars. Els cocs també els podem 

trobar de dos en dos anomenant-se diplococs o de quatre en quatre rebent llavors el 

nom de tètrades.  

Respecte  a les necessitats d’oxigen per 

sobreviure podem trobar bacteris: 

• Aeròbics: necessiten viure en presència 

d’oxigen per poder utilitzar-lo. 

• Anaeròbis estrictes: no poden viure en 

atmosferes amb oxigen. 

• Anaeròbis facultatius: poden viure en 

atmosferes sense oxigen, encara que si en hi  

l’utilitzen i el seu metabolisme produeix un 

major rendiment. 

 

 

 

Imatge 2: tipus morfològics de bacteris.   
Font: http://selectivitatbiologia.weebly.com 

Imatge 3: cadena lineal de bacils              
Font: http://selectivitatbiologia.weebly.com 

Imatge 4: diferents agrupacions del cocs. 
Font: 

http://selectivitatbiologia.weebly.com 
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3.1.1 FISIOLOGIA BACTERINA: 

Nutrició:  

Respecte a la font de carboni que utilitzen per nodrir-se, poden ser autòtrofs o 

heteròtrofs.  

Autòtrofs: 

Els bacteris autòtrofs es fabriquen la seva matèria alimentaria a partir de substàncies 

inorgàniques i obtenint l’energia del Sol amb el procés de la fotosíntesi o altres 

semblants. Aquesta matèria inorgànica la transformen en orgànica. Poden ser: 

• Foto autòtrofs: utilitzen l’energia lluminosa per realitzar aquesta transformació. 

Aquest procés s’anomena fotosíntesi. Es realitza mitjançant bacterioclorofil·la. Un 

exemple són els bacteris porpres sulfuris. 

• Quimi autòtrofs: utilitzen l’energia despresa en reaccions químiques. Com a exemple 

els bacteris incolors del sofre. 

Heteròtrofs: 

Obtenen l’aliment i l’energia necessària de les substàncies orgàniques procedents 

d’altres éssers vius. Els bacteris heteròtrofs poden ser: 

• Foto heteròtrofs com els bacteris porpres no sulfuris 

• Quimio heteròtrofs com la major part dels bacteris. 

Segons la manera de relacionar-se amb els organismes dels quals obtenen l’energia els 

bacteris heteròtrofs es classifiquen en: 

• Sapròfits: Són bacteris descomponedors. Obtenen la matèria i energia de cadàvers i 

altres restes mortes i la transformen en matèria inorgànica que després les plantes 

tornaran a utilitzar per elaborar matèria orgànica. En són un exemple els bacteris del 

sòl. 

• Paràsits: Es nodreixen d’altres éssers vius (animals i vegetals) perjudicant-los amb 

malalties infeccioses. Per exemple el bacteri de la tuberculosi. 

• Simbiòtics: Es nodreixen d’altres éssers vius però alhora els produeixen algun 

benefici i per tant tots dos en surten beneficiats. Per exemple els bacteris que viuen a 

l’estómac dels remugants. 
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Funció de relació: 

Tot i ser tots unicel·lulars poden agrupar-se formant colònies i fins i tot agrupar-se en 

fila formant filaments però mantenint cada un la seva individualitat i sense arribar a 

formar teixits verdaders. 

Molts bacteris es desplacen. El desplaçament es pot efectuar per mitjà de reptació 

sobre un substrat sòlid, per mitjà de moviments de contracció i dilatació, o per mitjà 

del moviment dels cilis i flagels.  

S'han estudiat les respostes dels bacteris fotosintètics davant d'estímuls lluminosos 

(fototactisme) i també d'estímuls químics (quimiotactisme). 

Una de les respostes més ben conegudes davant de variacions del medi és la formació 

d'espores o formes de resistència, que és molt freqüent en els bacteris que viuen al 

sòl. Davant condicions adverses entren en períodes de metabolisme reduït i 

protegeixen el seu ADN formant al voltant d'aquest una coberta complexa que dóna 

lloc a l'endòspora25. S'anomena així perquè es forma dins del bacteri intacte. Les 

espores són extremament resistents a altes temperatures (fins a 80 °C) i també 

suporten condicions de sequedat, l'acció d'agents químics com ara àcids i 

desinfectants, i les radiacions durant llargs períodes de temps. Quan les condicions 

tornen a ser propícies, les espores germinen i donen lloc a bacteris amb totes les seves 

funcions. 

 

Funció de reproducció: 

La reproducció dels bacteris és asexual. Es duu a terme per mitjà d'una bipartició, que 

va precedida d’una duplicació de l'ADN i una separació de les dues molècules en els 

dos bacteris fills. 

Els mesosomes són els encarregats de la duplicació de l'ADN i la creació de la 

membrana que separarà els dos nous bacteris que són genèticament idèntics, aquest 

procés el duran a terme en la reproducció. Les colònies bacterianes són clonacions. 

Els bacteris tenen, a més, uns mecanismes definits com a parasexuals, per mitjà dels 

quals intercanvien informació genètica amb altres bacteris de la mateixa espècies o no. 

Hi ha tres processos d'intercanvi genètic: la conjugació, la transducció i la 

transformació. 
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1) La conjugació 

La conjugació és el procés pel qual un bacteri, anomenat donador, transmet pel pèl 

sexual a un altre bacteri, en aquest cas, receptor. Els bacteris donadors tenen, a més 

del seu ADN o genòfor, un tipus de plasmidis especials que s’anomenen plasmidis F o 

factors F (de fertilitat) que contenen els gens que informen de la producció dels pèls 

sexuals o pèls F, que són els que permeten transmetre el plasmidi F a uns altres 

bacteris que no en tenen. Els bacteris amb plasmidis F es coneixen amb el nom de F + , 

i els que no en tenen com F-.  

Com que els plasmidis F s'autodupliquen, els bacteris F+ poden contenir desenes de 

plasmidis F. Per això, en un cultiu, al cap de poc temps tots els bacteris passen a ser F+. 

En la transmissió només passa una de les dues cadenes del plasmidi. 

El plasmidi F rep el nom d’episoma si s’intercala (recombina) dins el DNA bacterià. 

Aquests bacteris, anomenats Hfr (alta freqüència de recombinació), també són 

capaços de donar ADN als bacteris F. 

Un bacteri Hfr transmet part del plasmidi F i alguns gens adjacents del cromosoma, 

que es recombinen amb el DNA del bacteri receptor i hi queden integrats. 

 

2) La transducció  

La transducció és l'intercanvi genètic que requereix un agent transmissor, generalment 

un virus, que transporta fragments d'ADN procedents del darrer bacteri parasitat. 

Imatge 5: conjugació, primer procés d’intercanvi genètic en la reproducció 
Font: http://elguerrerodetamacuaro.blogspot.com.es 
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3) La transformació  

La transformació és un procés pel qual un bacteri introdueix al seu interior fragments 

d'ADN que estaven lliures al medi i procedien de la lisi d'altres bacteris.  

Aquests tres mecanismes d'intercanvi genètic expliquen la variabilitat que poden 

presentar alguns bacteris quan habiten amb altres bacteris diferents. Un exemple 

d'aquest procés és la resistència als antibiòtics que han adquirit determinats bacteris 

patògens gràcies a la convivència a l'intestí amb bacteris simbiòtics que resisteixen bé 

l'acció d'aquests productes farmacèutics. 

Imatge 7: transformació, tercer procés d’intercanvi genètic en la reproducció 
Font: http://elguerrerodetamacuaro.blogspot.com.es 

 

Imatge 6: transducció, segon procés d’intercanvi genètic en la reproducció 
Font: http://elguerrerodetamacuaro.blogspot.com.es 
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3.1.2 L’ESTRUCTURA BACTERIANA 

L'organització interna dels bacteris és molt més simple que la de les cèl·lules 

eucariotes16; en canvi, la seva estructura superficial és més complexa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capsula bacteriana 

La càpsula és una capa mucosa de polisacàrids56 que envolta la paret bacteriana i que 

només presenten alguns bacteris.  

Té una mida molt variable (entre 100 i 400 Å). Els seus principals components són 

polímers55 de glucosa i polímers d'àcid glucurònic. 

Quasi tots els bacteris gramnegatius11 que són patògens tenen càpsula, encara que per 

mitjà de mutació es pot perdre aquesta característica.  

Les seves funcions són:  

• Dificulta que els anticossos i les cèl·lules fagocítiques els reconeguin i els destrueixin.  

• Permeten l'adhesió dels bacteris a les cèl·lules de l'hoste i l'adhesió de les cèl·lules 

filles entre si, de manera que afavoreixen la formació de colònies.  

• Intervenen en els processos d'intercanvi d'aigua, ions i substàncies nutritives 

• Actuen com un mecanisme de defensa davant la dessecació del medi. 

 

 

Imatge 8: estructura bacteriana 
Font: http://3.bp.blogspot.com 
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• Paret bacteriana 

És una coberta rígida i forta que dóna forma a les cèl·lules bacterianes. Té una amplada 

d'entre 50 i 100 Å. 

La tinció de Gram71 permet diferenciar dos tipus de bacteris segons l'estructura de la 

paret: els grampositius i els gramnegatius. En tots dos tipus la paret té una capa de 

mureïna47. 

La paret dels bacteris grampositius12 és monoestratificada i està formada per una capa 

gruixuda (200-800 Å) de peptidoglicans (mureïna) a la qual s'associen proteïnes, 

polisacàrids i àcids teicoics. 

La paret dels gramnegatius és biestratificada, amb una capa basal fina (20-30 Å) de 

peptidoglicans sobre la qual hi ha una membrana externa (60-180 Å de gruix). Aquesta 

membrana està formada per una doble capa lipídica que conté un gran nombre de 

proteïnes (la majoria amb activitat enzimàtica) i de lipopolisacàrids que es projecten 

cap a l’exterior. 

• Membrana plasmàtica 

És una coberta que envolta el citoplasma.  

Està formada per una membrana de tipus unitari de 75 Å de gruix. Té una estructura 

idèntica a la de les cèl·lules eucariotes i tan sols varien algunes de les molècules que la 

componen; per exemple, a la membrana bacteriana no hi ha esteroides (colesterol) 

mentre que a les membranes de les cèl·lules eucariotes poden constituir del 5 al 25 % 

de tots els lípids40 d’aquestes. Una particularitat que presenta la membrana bacteriana 

és l'existència d'uns replecs interns que reben el nom de mesosomes.  

Les funcions de la membrana plasmàtica bacteriana són: limitar el bacteri i regular el 

pas de les substàncies nutritives.  

Els mesosomes incrementen la superfície de la membrana plasmàtica, subjecten el 

cromosoma bacterià i en ells hi ha una gran quantitat d'enzims que s'utilitzen per: 

• Dirigir la duplicació de l'ADN bacterià per mitjà de l'ADN-polimerasa.  

• Fer la respiració.  

• Fer la fotosíntesi en els bacteris fotosintètics, ja que les molècules del fotosistema se 

situen a la membrana del mesosoma42.  

• Assimilar NO3 
- (els bacteris que tenen l'enzim nitrat sintetasa) o NO2

 - (els que tenen 

el nitrit sintetasa) en els bacteris nitrificants i assimilar N2 atmosfèric (els que tenen 

l'enzim nitrogenasa). 
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• Ribosomes 

Són orgànuls d'uns 200 a 250 Å de diàmetre que estan lliures al citoplasma bacterià en 

una quantitat d'uns 10.000.  

Estan formats per dues subunitats que no sempre estan unides i que es diferencien per 

la velocitat de sedimentació, que és de 30 S61 en la petita, de 50 S en la gran i de 70 S 

en la del ribosoma complet. 

La subunitat petita està constituïda per una molècula d'ARN i 21 proteïnes diferents.  

La gran està formada per dues molècules d'ARN i 34 proteïnes. 

Els ribosomes bacterians fan la síntesi de proteïnes per mitjà d'un mecanisme idèntic al 

de les cèl·lules eucariotes, però sempre estan lliures al citoplasma. 

• Les inclusions 

Les inclusions són grànuls de reserva nutritiva de diversos tipus de substàncies que el 

bacteri sintetitza en moments d'abundància d'aliments, o bé són residus del seu 

metabolisme. Aquestes inclusions estan disperses pel citoplasma i no tenen membrana 

que les aïlli del medi intern. Les substàncies que formen grànuls són polisacàrids (midó, 

glicogen), lípids (triacilglicèrids, cèrids) i volutina (polifosfats i sofre).  

• Orgànuls especials 

Només els cianobacteris tenen tilacoides: estructura de membrana on té lloc la 

fotosíntesi. En aquesta membrana és on hi ha els pigments fotosintètics. Tot i així, hi 

ha bacteris que també tenen uns orgànuls especials, delimitats per unes membranes 

rígides de proteïnes, que no deixen passar l' aigua però sí l' aire: són les vesícules de 

gas, que contenen aire i actuen com a flotadors del bacteri (fan de 200 a 1.000 nm48); 

les vesícules de clorobi, que contenen els pigments fotosintètics (fan de 100 a 150 nm), 

i els carboxisomes o cossos polièdrics, presents als cianobacteris, en bacteris 

fotosintètics i quimiosintètics, que contenen l'enzim ribulosa-difosfat-carboxilasa, 

responsable de la fixació del CO2 de l' aire. 

• L’ADN bacterià 

L'ADN bacterià és una doble hèlix circular, generalment amb superenrotllaments (molt 

enrotllat sobre si mateix). Pot estar unit a un mesosoma o al nucleoide o nucli fals. En 

la condensació hi intervé una massa d'ARN i proteïnes. Per això, en lloc de parlar del 

cromosoma bacterià, parlem de genòfor. El grau de condensació és molt alt. Els 

bacteris també poden tenir ADN circulars de doble hèlix anomenats plasmidis, n'hi pot 

haver de diversos tipus i alguns s'autodupliquen. Si s'integren al genòfor reben el nom 
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d'episomes. Està associat a proteïnes similars a les histones, i forma estructures més o 

menys condensades. Té la funció de mantenir, conservar la informació genètica i dirigir 

el funcionament de tot el metabolisme bacterià. 

• Flagels 

Els flagels són prolongacions fines amb una longitud que pot ser diverses vegades més 

gran que la dels bacteris. N'hi pot haver entre un i cent. Segons la situació dels flagels, 

els bacteris poden ser monòtrics, lofòtrics, amfítrics i perítrics.  

En els flagels bacterians es distingeixen dues parts: la zona basal i la tija. La zona basal 

està constituïda pel cos basal i el colze, tots dos formats per proteïnes.  

El flagel té un gruix que oscil·la entre els 100 i els 200 Å conté un nombre variable de 

fibres trenades constituïdes per molècules de la proteïna flagel·lina. 

• Pèls o fimbres 

Els pèls o fímbries són estructures rígides, cilíndriques i buides, formades per 

molècules de la proteïna pilina. Es troben a la superfície d'alguns bacteris 

gramnegatius. 

N'hi ha de molts tipus i es distingeixen fonamentalment pel diàmetre, que oscil·la 

entre els 30 i els 300 Å, per tant, poden ser més gruixuts que els flagels i tenen una 

funció d'adherència. 

Podem trobar els pèls sexuals o fímbries de conjugació, que permeten la transmissió 

d'ADN entre bacteris (sexualitat). Els que serveixen per adherir-se al substrat, a la 

pel·lícula superficial de l' aigua, o per adherir-se els uns amb els altres. Aquets últims 

són molt nombrosos, en podem trobar fins a un centenar per bacteri; en canvi, de pèls 

sexuals, quan n'hi ha, n'hi ha pocs, entre un i cinc. 

 

3.1.3 TIPUS D’EUBACTERIS  

Els eubacteris són els bacteris més evolucionats i els grups més importants són: 

• Cianobacteris 

També anomenats cianofícies o algues verdes blavoses, són eubacteris fotosintètics 

anòxics5. El nom fa referència a la presència d'un pigment blau anomenat ficocianina, 

que s'afegeix a la clorofil·la a. Poden existir com a cèl·lules aïllades o formar colònies 

filamentoses. La mida de les cèl·lules dels cianobacteris pot oscil·lar des d'1 mm fins a 

60 µ en el cas del gènere Oscillatoria. 
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La seva nutrició es basa en l'activitat fotosintètica que es produeix als sàculs (possibles 

precursors dels tilacoides dels cloroplasts de les cèl·lules eucariotes) per mitjà d'un 

mecanisme que utilitza l'aigua com a donadora d'hidrògens i despren oxigen. Alguns 

cianobacteris poden fixar el nitrogen atmosfèric, activitat que està relacionada amb la 

presència d'heterocists en la colònia. Els heterocists són cèl·lules incolores, de parets 

cel·lulòsiques i plenes de nitrogen. Les cianofícies no tenen mecanismes que facilitin el 

moviment; en canvi, les colònies tenen un sistema de desplaçament de tipus reptant. 

La reproducció és senzilla, mitjançant la divisió per bipartició gràcies a l'aparició de 

septes transversals.  

Els cianobacteris s'han adaptat a una gran varietat d'hàbitats. N'hi ha al mar (són els 

principals productors primaris del fitoplàncton dels oceans) i a l'aigua dolça; d'altres 

són capaços de resistir aigües termals de fins a 90 °C i d'altres formen associacions 

simbiòtiques amb fongs per formar els líquens. 

• Bacteris porpres i verds. 

Són bacteris fotosintètics anòxics que tenen un pigment que és molt semblant a la 

clorofil·la a anomenat bacterioclorofil·la, i un sol fotosistema en el seu mecanisme 

fotosintètic. Els bacteris porpres deuen el seu color a la combinació de la 

bacterioclorofil·la verda amb els carotenoides15, de color vermellós o taronja. Els 

bacteris porpres i els verds s'anomenen sulfurosos si utilitzen el H2S com a font 

d'hidrògens, mentre que es consideren no sulfurosos si la font d'hidrògens són les 

molècules orgàniques.  

• Procloròfits  

Són eubacteris fotosintètics que contenen clorofil·les a i b. Les membranes internes del 

tipus tilacoides fan que s'assemblin als cloroplasts de les cèl·lules eucariotes. La major 

part de les espècies conegudes viuen com a endosimbionts24.  

• Bacteris nitrificants  

Són eubacteris quimioautòtrofs capaços de formar compostos orgànics gràcies a 

l'energia alliberada en reaccions d'oxidació de compostos nitrogenats inorgànics. Hi ha 

dos grups de bacteris nitrificants:  

Els bacteris oxidants d'amoni (NH4
+), com ara els del gènere Nitrosomona, que 

transformen l'amoni en nitrit (NO2). 

Els bacteris oxidants de nitrits, com ara el gènere Nitrobacter, que oxiden nitrits a 

nitrats (NO3).  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3_prim%C3%A0ria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitopl%C3%A0ncton
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oceans
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Els bacteris nitrificants viuen als sòls i també als sediments marins, i són molt 

importants ja que transformen els nutrients inorgànics en substàncies que les plantes 

poden aprofitar.  

• Bacteris fixadors de nitrogen  

Són bacteris aerobis gramnegatius capaços de fixar el nitrogen de I' atmosfera. Són 

bacteris que viuen preferentment als sòls, com ara els gèneres Azotobacter i 

Rhizobium; aquest darrer sol establir simbiosi amb plantes lleguminoses.  

• Espiroquetes  

Són eubacteris prims, llargs i lleugerament ondulats. Presenten fibril·les internes que, 

quan roden, proporcionen moviment de torsió o flexió al bacteri. Són molt freqüents 

en els medis aquàtics; hi ha espècies que produeixen malalties als animals i a l'espècie 

humana, com per exemple el Treponema pallidum causant de la sífilis.  

• Bacteris de l'àcid làctic  

Són bacteris anaerobis tolerants a l'oxigen, grampositius i fermentatius, que 

produeixen àcid làctic com a producte final. Entre els gèneres més importants cal 

destacar, principalment, els bacteris Streptococcus i Lactobacillus.  

• Microplasmes  

Són petits bacteris sense paret bacteriana, la membrana plasmàtica dels quals conté 

esterols29, que li donen una gran estabilitat. Poden tenir forma de cocos diminuts (0,2 

µ de diàmetre) o formar filaments semblants als dels fongs. La major part dels 

microplasmes són patògens, i produeixen malalties a les plantes i a l'espècie humana, 

com per exemple la pneumònia atípica. 

 

3.1.4 ELS ARQUEOBACTERIS  

La seqüenciació molecular de l'ARN ribosòmic ha permès separar un grup de 

procariotes que abans s'incloïen entre els eubacteris: els arqueobacteris.  

Aquests organismes procariotes tenen una membrana plasmàtica amb lípids que 

contenen hidrocarburs. Els hidrocarburs s'uneixen a la glicerina mitjançant enllaços 

èter. Les membranes poden ser bicapes o monocapes.  

Les parets cel·lulars dels arqueobacteris estan mancades de peptidoglicans i de D-

aminoàcids4. En canvi, sí que tenen pseudopeptidoglicans i polisacàrids 

(galactosamina, àcid glucurònic i glucosa) o proteïnes, segons les espècies. 
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El genoma dels arqueobacteris està format per una molècula d'ADN circular i és més 

petit que el dels eubacteris. El metabolisme arqueobacterià segueix el mateix patró 

que el dels eubacteris. 

Moltes espècies són autòtrofes i moltes altres són capaces de colonitzar medis de 

condicions extremes. Es distingeixen les espècies següents: 

• Els arqueobacteris halòfils, que viuen en aigües hipersalines, com les del mar Mort.  

• Els arqueobacteris termòfils, que viuen en aigües termals o hàbitats volcànics rics en 

sofre. 

•Els arqueobacteris metanògens, que viuen en condicions d'anaerobiosi, com per 

exemple al tracte intestinal dels animals, i són capaços de produir metà (CH4) a partir 

de diferents substrats, com el CO2.  

Aquests bacteris són els responsables de la producció de metà als pantans que 

contenen grans quantitats de matèria orgànica en putrefacció. També són els 

responsables de la producció de metà a les plantes de tractament d'aigües residuals i 

als aparells digestius dels animals herbívors remugants, on es produeix la fermentació 

de la cel·lulosa ingerida.  

Els bacteris metanògens són, per tant, els responsables de la producció d'uns 2.000 

milions de tones anuals de metà; el 30 % d'aquesta producció prové dels remugants. 

Actualment es coneixen diversos mètodes i processos per aprofitar el metà produït per 

aquests bacteris com a font d'energia per dur a terme una gran varietat d'activitats 

humanes. 

Es creu que els primers organismes que van aparèixer sobre la Terra possiblement eren 

molt semblants als arqueobacteris actuals. 

 

3.1.5 ELS BACTERIS I LES PERSONES 

Tot i que a primera vista no ho sembli, els bacteris són molt importants en la nostra 

vida: moltes de les malalties que podem patir estan provocades per bacteris, en 

concret bacteris patògens. Però no tots són perjudicials per nosaltres, alguns són 

beneficiosos i se'n diuen simbiòtics o mutualistes. És el cas dels bacteris que viuen als 

nostres budells, que a més de facilitar la digestió, sintetitzen algunes vitamines. 

Beneficis dels bacteris 

• Bacteris que fermenten: Les fermentacions són processos que utilitzen alguns 

organismes per obtenir energia. Des de fa molt temps els humans aprofitem aquestes 

fermentacions dels bacteris per obtenir diferents productes. Així per exemple, amb 
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la fermentació de la llet obtenim productes com el formatge o el iogur. El formatge és 

produït pels bacteris Lactobacillus casei i Streptococcus lactei. Per fer iogur s'utilitzen 

els bacteris Streptococcus termophilus i Lactobacillus bulgaricus.  

D'altra banda, el vinagre s'obté a partir del vi gràcies a la fermentació acètica que 

realitzen els bacteris del gènere Acetobacter. 

• Bacteris que descomponen la matèria orgànica: Molts bacteris, juntament amb els 

fongs, realitzen un paper molt important dintre dels ecosistemes: es nodreixen de les 

restes de matèria orgànica d'altres organismes (cadàvers de plantes i animals) i les 

transformen en matèria inorgànica. La funció d'aquests descomponedors és 

fonamental dintre dels ecosistemes, perquè la matèria inorgànica que produeixen serà 

aprofitada pels vegetals per produir nova matèria orgànica. D'aquesta manera la 

matèria descriu un cicle dintre dels ecosistemes: les plantes transformen la matèria 

inorgànica en orgànica, els animals transformen aquesta matèria orgànica i, finalment, 

 els bacteris i els fongs transformen tota aquesta matèria orgànica en matèria 

inorgànica llesta per ser novament aprofitada per les plantes. 

• Bacteris intestinals: Es calcula que a l'intestí hi habiten 10 vegades més bacteris que 

cèl·lules té l'organisme hoste. Aquests bacteris reben el nom de flora intestinal o 

microbiota intestinal i tenen diversos efectes positius: 

·Eliminen altres bacteris que puguin ser patògens. 

·Fabriquen algunes vitamines. 

·Fan possible la digestió. 

Bacteris que causen malalties 

Hi ha algunes espècies de bacteris que provoquen malalties, és a dir, són patògens. Al 

llarg de la història algunes espècies de bacteris patògens han estat responsables de 

terribles epidèmies, com és el cas de la pesta bubònica, malaltia bacteriana que només 

durant el segle XIV, a l'Edat Mitjana, es calcula que va matar 25 milions de persones a 

Europa. Per fer front a aquestes malalties hi ha tres possibilitats: 

·Mesures de prevenció 

·Antibiòtics 

·Vacunes 

Tuberculosi, otitis, faringitis, gastroenteritis, sífilis, gonorrea, tètanus, botulisme, 

còlera, pneumònia i salmonel·losi són també exemples de malalties provocades per 

bacteris. 
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4. REGNE DELS FONGS 

S’ha utilitzat el terme fong per agrupar organismes que sols tenen en comú ser 

eucariotes, d’organització protofítica o talofítica, sense clorofil·la i que són heteròtrofs 

(necessiten matèria orgànica elaborada). Actualment els experts consideren que els 

organismes en aquestes característiques pertanyen a diferents grups i per tant han de 

ser classificats en divisions o fins i tot regnes diferents. Per tant la classificació 

establerta és la següent: 

 

REGNE GRUP DIVISIÓ CARACTERÍSTIQUES 

 

FLORIDURES 
MUCILAGINOSES NO 

ENDOPARÀSITS 
 

Acrasiomycota 
Myxomycota 

 
·Nutrició fagòtrofa 
·Plasmodis o 
pseudoplasmodis 
generalment mòbils 
·Sense parets cel·lulars 
en les seves fases 
somàtiques 
 

 
PROTOCTISTA 
(heteròtrofs) FLORIDURES 

MUCILAGINOSES 
ENDOPARÀSITS 

 

Plasmodiophoromycota 

 
·Nutrició per absorció 
·Plasmodis 
endoparàsits, immòbils 
·Sense parets cel·lulars 
en les seves fases 
somàtiques 
 

 
FLORIDURES 

AQUÀTIQUES I 
MILDUS 

Oomycota 

 
·Nutrició per absorció 
·Sense plasmodis 
·Parets cel·lulars en 
cel·lulosa 
 

FUNGI FONGS 

Chytridiomycota 
Zygomycota 
Ascomycota 

Basidiomycota 
Fongs imperfectes 

·Nutrició per absorció 
·Sense plasmodis 
·Parets cel·lulars en 
quitina 
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DIVISIÓ CARACTERÍSTIQUES 

Chytridiomycota 
 

   ·Amb cèl·lules 
mòbils en algun 
moment del seu 
cicle vital 

Zygomycota 
 

  ·Tiges hifals 
sifonades 

·Reproducció 
sexual per 

gametangiogàmia
36

 

 

Ascomycota 
 

·Formació d’ascs
*
 

amb ascòspores 
  

·Tiges hifals 
septades 

 
·Sense cèl·lules 

mòbils 

Basidiomycota 
 

·Formació de 
basidis amb 

basidiòspores 

·Reproducció 
sexual coneguda 

·Reproducció 
sexual per altres 
mecanismes o 
desconeguda 

 

Fongs 
imperfectes 

(deuteromicets) 

 ·Reproducció 
sexual 

desconeguda 

  

 

*Asc. Estructura en forma de sac que conté un nombre determinat d’ascòspores, normalment vuit, que es formen 

com a resultat de la cariogàmia (fase de la fecundació on hi ha fusió dels nuclis genitors) i la meiosi. És un esporangi 

amb espores endògenes.  

 

Els fongs són organismes eucariotes, unicel·lulars o pluricel·lulars de tipus tal·lus (és un 

cos vegetatiu no diferenciat en arrel, tija o fulles, i format per teixits poc diferenciats), 

que s’alimenten de matèria orgànica (heteròtrofs) mitjançant digestió externa. 

Els fongs pluricel·lulars estan constituïts per una xarxa d’estructures tubulars 

anomenadades hifes que constitueixen en conjunt el que es coneix com miceli. A 

través de les hifes es desplaça lliurement per tot l’organisme el contingut del 

citoplasma, incloent els nuclis. En els anomenats fongs superiors, a partir del miceli 

subterrani s’origina un òrgan reproductor aeri anomenat bolet, en el qual es pot 

distingit el peu i el barret. 

Els fongs es nodreixen mitjançant digestió externa i per tant precisen de llocs amb 

molta matèria orgànica i aigua. Per això viuen en llocs humits i sense necessitat de 

llum. Segons el tipus de matèria orgànica de la qual s'alimenten es distingeixen tres 

tipus: 

• Sapròfits: Es nodreixen de matèria orgànica en descomposició. Per exemple 

el xampinyó. 

• Paràsits: Es nodreixen de la matèria orgànica d'organismes vius. Produeixen 

malalties i plagues. Per exemple el rovell, el carbó i la banya del sègol que 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nucli_cel%C2%B7lular
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arrel_(bot%C3%A0nica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tija
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fulla
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ataquen als cereals, el míldiu de la vinya i els fongs de les tinyes com el del "peu 

d'atleta". 

• Simbionts: Es nodreixen de la matèria orgànica produïda per altres 

organismes vius als quals viuen associats beneficiant-se mútuament, el que 

s'anomena simbiosi. És el cas dels fongs dels líquens (simbiosis d'algues amb 

fongs) i dels fongs de les micorrizes (simbiosis entre fongs i arrels de plantes). 

Els fongs unicel·lulars es reprodueixen asexualment per gemmació (la cèl·lula filla neix 

a manera de protuberància sobre la cèl·lula mare). Els pluricel·lulars es reprodueixen 

asexuadament per espores genèticament idèntiques al seu progenitor que apareixen 

en l'extrem d'unes hifes especials, o bé sexualment per un altre tipus d’espores 

genèticament diferents al progenitor i diferents entre si. En alguns fongs com 

la floridura del pa s'alterna la reproducció asexual amb la reproducció sexual. Això 

s'anomena reproducció alternant. 

 

Els fongs terrestres desenvolupen un paper ecològic important perquè contribueixen a 

la formació del sòl fèrtil, mentre que els paràsits poden provocar greus danys a 

l’infectar a plantes o animals. La micologia és la ciència que estudia els fongs. 

 

 

Imatge 9: reproducció dels fongs 
Font: http://www.xtec.cat 
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4.1 DIVISIÓ CHYTRIDIOMYCOTA 

Sols hi ha una classe (Chytridiomicets), que comprèn al voltant de 800 espècies. Són els 

únics organismes del regne Fungi que formen cèl·lules mòbils en algun moment del seu 

cicle de vida. Les seves parets cel·lulars contenen quitina i glucans. Les cèl·lules mòbils 

tenen un sol flagel llis situat a la part posterior (opistoconts). La reproducció sexual 

respon a diversos tipus: aplanogàmia9 (isogàmia o anisogàmia), oogàmia49, 

gametangiogàmia36 i somatogàmia69. Es reprodueixen asexualment mitjançant la 

formació d’esporangis, de zoòspores75 i planòspores53 que poden sofrir enquistament, 

amb pèrdua del flagel, abans de la germinació. En alguns grups les cèl·lules flagel·lades 

presenten al costat del nucli un caputxó o casquet nuclear (casquet polar) constituït 

per ribosomes agrupats i rodejats d’una expansió de la membrana nuclear. Els seus 

cicles de vida són monogenètics o digenètics tant isomòrfics com heteromorfs. 

Els chytridiomicets són generalment aquàtics encara que també existeixen alguns que 

viuen al terra. Poden ser paràsits o sapròfits63 que es desenvolupen sobre restes 

d’animals i vegetals. Determinades espècies de Olpidium, Allomyces i Blastocladiella 

parasiten plantes terrestres. 

 

4.2 DIVISIÓ ZYGOMYCOTA 

La majoria dels organismes de la classe Zygomicets (única que es considera en la divisió 

per incloure més de 850 espècies) produeixen un miceli ben desenvolupat format per 

hifes cenocítiques18 generalment ramificades, però existeixen algunes espècies amb 

miceli molt reduït i altres que poden presentar algunes septes espaiades més o menys 

regularment. Aquests fongs mai formen cèl·lules flagel·lades ni diferencien gàmetes.  

El nom del grup fa referència a la producció d’un zigot de resistència denominat 

zigòspora74 (hipnozigot) que es desenvolupa després de la fusió completa de dos 

gametangis (gametangiogàmia). Asexualment aquest grup es reprodueix tant per 

espores endògenes (formades a l’interior de l’esporangi27 i que també s’anomenen 

esporangiospores) com per conidis (espores exògenes). 

Els zigomicets inclouen sapròfits, paràsits dèbils o facultatius de plantes, paràsits 

especialitzats d’animals i fins i tot paràsits obligats d’altres fongs. També tenen 

importància per ser utilitzats en la fermentació d’aliments o en la producció de certs 

enzims, àcids, etc. Tot i així són causants de la descomposició d’aliments i fins i tot 

alguns són patògens per a l’home. Alguns són importants formadors de micorrizes.  

A la classe Zigomicets s’agrupen, entre d’altres, fongs que viuen al terra com a 

simbionts de les arrels de les plantes vasculars, és a dir, formant micorrizes (Glomals = 

Endogonals), alguns paràsits d’insectes (Entomophthorales) i els paràsits d’amebes i 



  Productes d’higiene i neteja. Quins? 

 
26 

 

nematodes (Zoopagals).  El grup més important, Mucorals, reuneix floridures 

terrestres sapròfites que viuen sobre matèria orgànica (aliments i restes vegetals i 

animals en descomposició) i alguns paràsits dèbils de plantes i animals. D’aquest grup 

(ordre) forma part Mucor mucedo, del qual el seu miceli haploide, molt ramificat, 

forma <gespes> damunt la femta, el pa, etc.  

 

4.3 DIVISIÓ ASCOMYCOTA 

És un grup de fongs molt divers que inclou més de 30.000 espècies, el que suposa 

aproximadament un 45% dels fongs coneguts. En gran part són organismes terrestres, 

però també se’n coneixen alguns d’aquàtics que viuen uns en aigües dolces i altres en 

aigües salades. 

En la majoria dels casos els fongs de la classe Ascomicets (única considerada dins de la 

divisió Ascomycota) presenten un tall del miceli format per hifes septades (les cèl·lules 

de l'hifa apareixen separades per envans o septes), les parets de les quals contenen 

quitina i glucans. Els septes presenten un porus simple prop del centre gràcies al qual 

es possible mantindre la continuïtat del citoplasma entre totes les parts del miceli. No 

obstant, en alguns grups, de vegades els porus septals estan taponats per uns orgànuls 

densos anomenats corpuscles de Woronin. 

No tots els ascomicets tenen miceli, el grup dels llevats són  en alguns casos 

unicel·lulars i produeixen per gemmació cadenes de cèl·lules que constitueixen un fals 

miceli (pseudomiceli o miceli de gemmació). 

La reproducció asexual dels ascomicets respon a diversos mecanismes: gemmació, 

fissió, fragmentació de les hifes i formació de conidis (aplanòspores exògenes).  

Als ascomicets la reproducció sexual respon als següents tipus: conjugació (procés 

comú als llevats), contacte gametangial, espermatització i somatogàmia. En aquest 

grup de fongs els nuclis compatibles reunits en una mateixa cèl·lula, sols en 

excepcions, no es fusionen immediatament com passa en la majoria dels organismes, 

sinó que romanen junts i experimenten divisions successives que, en general, originen 

diverses cèl·lules dicariòtiques. Posteriorment en una d’aquestes cèl·lules, la terminal 

de la hifa, es produeix la fusió de nuclis compatibles (cariogàmia) i s’origina un zigot 

(cèl·lula mare de l’asc) el nucli diploide de la qual immediatament entra en un procés 

de divisió meiòtica produint quatre nuclis haploides que, freqüentment, es divideixen 

per mitosi per donar lloc a vuit nuclis. Aquests es rodegen de porcions de citoplasma i 

paret cel·lular, individualitzant-se així vuit meiòspores endògenes (ascòspores) que 

maduren dins del meiosporangi (asc) en el que s’ha convertit el zigot. En determinats 

grups d’ascomicets, els ascs es formen en cossos fructífers nombrats ascomes.  
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Les subclasses dels ascomicets són: 

SUBCLASSE CARACTERÍSTIQUES  

Endomycetidae 
Ascs originats directament del zigot o 
d’altres cèl·lules diploides. Sense miceli 
dicariòtic. 

 
 

No formen ascomes 

Taphrinomycetidae 
Ascs originats a partir de cèl·lules 
dicariòtiques. Amb miceli dicariòtic. 

 

Laboulbeniomycetidae Miceli molt reduït. 
 

Formen ascomes 

Ascomycetidae Miceli molt desenvolupat. 
 
 

 

4.4 DIVISIÓ BASIDIOMYCOTA 

Els basidiomicets (divisió Basidiomycota) formen un grup molt divers de fongs amb 

més de 20.000 espècies, el que suposa un 30% aproximadament dels fongs coneguts. 

Una de les seves característiques és la formació de basidis, meiosporangis que 

produeixen basidiòspores exògenes, uninucleades i haploides.  

El miceli d’aquest fongs està format per hifes septades ben desenvolupades que 

penetren al substrat del qual absorbeixen l’aliment. Les hifes són microscòpiques però 

quan estan en massa formant el miceli solen ser visibles a simple vista. El miceli és 

generalment de color blanc, ataronjat o groc. En alguns casos, diverses hifes paral·leles 

entre elles es reuneixen formant grossos cordons envoltats per una baina o escorça. 

En molts basidiomicets els porus dels envàs transversals de les hifes tenen forma de 

barril (dolíporos) i porten als dos costats una mena de caputxó (parentosoma), que 

regula la circulació pel porus i està format per una membrana, usualment perforada, 

constituïda pel reticle endoplasmàtic.  

La reproducció vegetativa i asexual es dóna per gemmació, fragmentació del miceli en 

segments pluricel·lulars, fragmentació d’una hifa en porcions unicel·lulars i producció 

de conidis. 

Pel que fa a la reproducció sexual sol produir-se en la majoria dels casos per processos 

de somatogàmia, que té lloc per la fusió d’hifes compatibles. Existeixen també 

fenòmens d’espermatització. 

El miceli de molts basidiomicets presenta tres fases diferents durant el seu cicle de 

vida: miceli primari o monoprocariòtic, miceli secundari o dicariòtic i formació de 

cossos fructífers. 

Es distingeixen bàsicament dos tipus de basidis: els holobasidis, que són unicel·lulars, 

claviformes i donen els esterigmes a la seva part apical; i els fragmobasidis, típicament 

dividits en quatre cèl·lules mitjançant envàs transversals o longitudinals. També 
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s’utilitza amb certa freqüència el terme heterobasidi per a referir-se a qualsevol tipus 

de basidi diferent de l’holobasidi típic (unicel·lular i claviforme). 

 

4.5 FONGS IMPERFECTES O DEUTEROMICETS  

Existeix un elevat nombre d’espècies (en torn a unes 15.000) de les quals sols es coneix 

la seva reproducció asexual. Constitueixen els denominats Deuteromicets o Fungi 

imperfecti. Actualment molts autors consideren que per les seves estructures 

somàtiques, la bioquímica i la ultraestructura de la seva paret cel·lular, la majoria 

d’aquests fongs són ascomicets i alguns basidiomicets que han perdut la capacitat de 

reproduir-se sexualment i sols es multipliquen per conidis, és a dir, mitòspores (pel que 

també es coneixen com fongs mitospòrics). Aquests conidis presenten una gran 

diversitat en quant a forma, color, mida, ornamentació i presencia o absència de 

septes, i poden originar-se sobre conidiòfors que poden aparèixer dispersos sobre el 

miceli. Aquestes particularitats de la cèl·lula i òrgans reproductors s’utilitzen com 

caràcters taxonòmics en la sistemàtica dels Deuteromicets.  

En aquest grup s’inclouen important fongs patògens de plantes vasculars com la 

Septoria apii o el causant de la podridura amarga de la maçana: Gloeosporium 

fructigenum i altres patògens per a l’home com Càndida albicans. De gran interès 

econòmic són moltes espècies de Penicillium y Aspergillus. D’unes com Penicillium 

notatum o Penicillium chrysogenum s’obté l’antibiòtic penicil·lina que inhibeix la síntesi 

de les parets cel·lulars bacterianes; Penicillium roqueforti i Penicillium camemberti 

s’utilitzen en la preparació de formatges. Altres produeixen amilases i proteases útils 

en les indústries de les fermentacions (Aspergillus wentii). Algunes espècies són 

perjudicials: Aspergillus flavus forma aflatoxines  (productes cancerígens i que danyen 

el fetge,  Apergillus fumigatus provoca infermetats pulmonars a l’home.  

Dins dels fongs imperfectes existeixen també formes en les que no es coneixen cap 

tipus de cèl·lules reproductores, conservant, no obstant, el seu cos vegetatiu micèlic. 

Són les conegudes com Mycelia sterilia (micelis estèrils), algunes de les quals formen 

importants micorrizes amb orquídies, que tenen la seva geminació supeditada a 

aquests fongs, mentre que d’altres, com Rhizoctonia solani, ataquen diverses plantes 

cultivades. 

 

 

 



  Productes d’higiene i neteja. Quins? 

 
29 

 

5. PRÀCTICA 1:  

COMPORTAMENT DELS DESODORANTS I/O ANTITRANSPIRANTS, 

SABONS DE MANS LÍQUIDS I RENTAPLANTS A MÀ FRONT 

DETERMINATS BACTERIS I FONGS 

5.1 BACTERIS I FONGS UTILITZATS:  

CECT = COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO 

FVB = COLECCIÓ FACULTAT DE VETERINÀRIA DE BELLATERRA (BARCELONA) 

*Fitxa tècnica dels bacteris i fongs utilitzats: Annex 1. 

 

5.1.1 BACTERI: Bacillus subtillis CECT 35 

 

Bacillus subtilis és un membre del gènere Bacillus  conegut també com el bacil del 

fenc o bacil herba. És un bacteri Gram-positiu i de catalasa -positiva que es troba al 

terra i al tracte gastrointestinal dels animals 

remugants i dels éssers humans. B. subtilis té 

forma de vareta i una mida d’entre 4 i 10 

micròmetres de llarg i  0,25 i 1,0 micròmetres 

de diàmetre, amb un volum cel·lular 

d'aproximadament 4,6 fL (femtolitres32) en 

fase estacionària. Pot formar una coberta 

resistent, una endòspora protectora, el que li 

ha permès tolerar condicions ambientals 

extremes tant de temperatura com de 

dessecació. És un bacteri aerobi facultatiu i 

havia estat considerat com un aerobi fins a 

1998; està flagel·lat, el que li dóna la capacitat 

de moure’s ràpidament en líquids i es considera el bacteri Gram-positiu millor estudiat 

i un organisme model per estudiar la replicació del cromosoma bacterià i la 

diferenciació cel·lular. És un dels millors bacteris en la producció d'enzims secretats i 

s'utilitza a escala industrial per les empreses de biotecnologia.   

Aquesta espècie es troba en les capes superiors del sòl i, com ja s’ha dit, es sap que 

existeix B. subtilis a la flora intestinal dels éssers humans. Això va ser determinat 

gràcies a un estudi de l’any 2009 que va comparar la densitat d'espores que es troben 

al terra (aproximadament 10 6 espores/gram) i les que es troben a la femta humana (al 

voltant de 10 4 espores/gram). El nombre d'espores trobades a l'intestí humà era 

Imatge 10: Colònia de Bacillus subtilis en TSA 
Font: MicrobeWiki 
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massa alt per ser atribuït exclusivament a la contaminació a través del consum 

d'aliments. 

Els B. subtilis es poden dividir simètricament per fer dues cèl·lules filles (fissió binària), 

que poden romandre viables durant dècades i són resistents a condicions ambientals 

desfavorables com la sequera, salinitat, pH extrem, la radiació, i els dissolvents. També 

es poden dividir asimètricament produint una sola endòspora, Aquesta endòspora es 

forma en els moments d'estrès nutricional, el que permet a l'organisme persistir en el 

medi ambient fins que les condicions siguin favorables. Abans del procés d’esporulació 

les cèl·lules es poden convertir en cèl·lules mòbils mitjançant la producció de flagels, 

agafant l'ADN del medi ambient o produint antibiòtics. Aquestes respostes són vistes 

com intents per cercar nutrients mitjançant la recerca d'un entorn més favorable, el 

que permet a la cèl·lula fer ús del nou material genètic beneficiós o simplement matar 

la competència. 

Els bacteris del gènere Bacillus estan àmpliament distribuïts per la natura i són 

contaminants freqüents de les mostres clíniques; per això la simple troballa d’un 

Bacillus en una mostra no és suficient per considerar que està produint una infecció. 

No és considerat patogen50 humà; tot i això pot contaminar els aliments, però 

rarament causa intoxicació alimentària. Només se sap que causa malalties en pacients 

severament immunocompromesos, i al revés, es pot utilitzar com un probiòtic57 en 

individus sans.  

Les seves espores poden sobreviure a la calentor extrema que sovint és usada per a 

cuinar els aliments i és el responsable de la fibrositat del pa malmès. 

Algunes espècies de B.Subtilis produeixen espores molt resistents i per això s’utilitzen 

per controlar l’eficàcia dels procediments d’esterilització per calor sec i òxid d’etilè. 

Unes altres tenen aplicacions comercials tals com la producció de menjar (B.natto), 

s’utilitzen com agents de control biològic per la seva activitat fúngica natural   

(B.subtilis QST 713), són additius en detergents de bugaderia (els enzims produïts per 

B.subtilis popoy i B.licheniformis) i s’empren com a font de baix cost en la producció de 

polihidroxialcanoats54 a partir de deixalles de malt. 

 

5.1.2 BACTERI: Escherichia coli CECT 45 

 

L’Escherichia coli és l’organisme procariota més estudiat per l’ésser humà, l’ésser viu  

sobre el que se’n té més coneixement biomolecular. Va ser descrit per primera vegada 

el 1885 per Theodore Von Escherich, bacteriòleg alemany, qui la va denominar 

Bacterium coli. Posteriorment la taxonomia li va adjudicar el nom d’Escherichia coli en 

honor al seu descobridor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Natt%C5%8D
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És un bacil unicel·lular que reacciona negativament a la tinció de Gram (gramnegatiu), 

és anaeròbi facultatiu, mòbil per flagels perítrics33, no forma espores, és capaç de 

fermentar la glucosa i la lactosa i la seva prova del IMVIC38 és ++--. 

És un bacteri utilitzat freqüentment en 

experiments de genètica i biotecnologia 

molecular, i gràcies al gran coneixement 

que se’n té i a que és altament 

manipulable al laboratori, actualment és 

per exemple el principal productor 

d’insulina.  

E.coli es troba a la part més baixa dels 

intestins dels animals de sang calenta i 

dels humans, i per tant en les aigües 

negres. La seva presència en l'aigua subterrània és un indicador comú de la 

contaminació fecal. Al seu habitat natural viu als intestins de la major part d’individus 

sans i és el principal organisme anaerobi facultatiu (es desenvolupa en absència 

d’oxígen però el pot utilitzar quan hi és present) del sistema digestiu. Si el bacteri no 

adquireix elements genètics que codifiquin factors virulents,  actua com un comensal 

formant part de la flora intestinal i ajudant així a la descomposició i digestió dels 

aliments i a l’absorció de nutrients. A més a més, produeix vitamines B i K. 

De mitjana, un humà treu diàriament amb la femta entre cent mil milions i un bilió d'E. 

Coli, que colonitza el tracte gastrointestinal d’un nounat adherint-se a les mucositats 

de l’intestí gros en el termini de 48 hores després de la primera menjada.  

Existeixen centenars de serotips d’aquest bacteri, i encara que la majoria són 

inofensius, quan el bacteri s'escapa cap al tracte urinari pot provocar cistitis o bé 

peritonitis52 quan surt del tracte intestinal a través d'una fístula i entra dins la cavitat 

peritoneal. Algunes soques de l'E.coli són toxigèniques  i poden causar toxoinfecció per 

ingesta de carn contaminada.  

L’avantatge que es presenta davant aquestes infeccions és que l'E. coli és 

extremadament sensible als antibiòtics com l'estreptomicina i la gentamicina.  

Per tant, i encara que el tipus de patologia més freqüent que produeixen són les 

infeccions del tracte urinari i les gastroenteritis, també és cert que és el principal agent 

causal de septicèmies65, que produeix un tipus de meningitis, pot provocar mastitis, 

pneumònia gramnegativa, i que s’han detectat sis ceps patogènics (E. Coli 

enterotoxigènica, enteroagregativa, enteropatògena, enterohemorràgica o 

verotoxigènica, enteroinvasiva i uropatògena) que poden causar infeccions 

gastrointestinals greus tals com diarrea tipus còlera, diarrea persistent en infants, 

Imatge 11: E. coli a 10.000 augments 
Font: Wikipedia 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Femta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tracte_urinari
https://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B2tics
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estreptomicina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gentamicina
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alteració de l’estructura de les microvellositats de l’intestí prim, activació de la tirosina-

cinasa i increment dels nivells de calci, brots epidèmics de gastroenteritis hemorràgica, 

i ser els responsables del 80% d'infeccions urinàries que són el segon tipus d'infecció 

més freqüent.  

El control general d’infeccions per qualsevol cep d’E. Coli exigeix millors condicions 

sanitàries, ambientals, en la preparació adequada dels aliments i en la higiene 

personal. Addicionalment s’estan desenvolupant treballs per disposar de productes 

immunitzants a base d’enterotoxines i de factors adhesius que continguin ceps dels 

diferents grups d’E. coli associats amb els processos diarreics, i que contribuiran a 

disminuir la morbiditat45 provocada per aquests bacteris, en particular en la població 

infantil i en aquell individus que viatgen d’una zona de baix risc de diarrea a una d’alta 

afectació. 

 

5.1.3 BACTERI: Salmonella enterica CECT 409 

 

Salmonella enterica és una de les dues espècies de Salmonella (enterica i bongori) i un 

membre de la família Enterobacteriaceae. Salmonella enterica es subdivideix en 6 

subespècies: enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) i 

indica (VI). L'hàbitat habitual per la subespècie enterica (I) són els animals de sang 

calenta. L'hàbitat habitual per les subespècies II, IIIa, IIIb, IV i VI són animals de sang 

freda i el medi ambient. Totes les espècies de Salmonella poden infectar els humans. 

Salmonella enterica subespècie enterica té 2610 serotips diferents; els més coneguts 

són: Typhi, Paratyphi, Enteritidis, Typhimurium i Choleraesuis. Els serotips es 

caracteritzen per tres antígens de superfície: l'antigen7 flagel·lar "H", l'antigen 

oligosacàrid "O" i l'antigen polisacàrid (que es troba en Typhi i Paratyphi serotips).  

Salmonella enterica (anteriorment Salmonella choleraesuis) és un bacteri flagel·lat, 

anaerobi facultatiu que té forma de vara i és gram-negatiu.  

Pot causar quatre tipus diferents de 

manifestacions clíniques: gastroenteritis, 

bacterièmia10, febre entèrica31, i un estat de 

portador asimptomàtic. És més comú en 

nens menors de 5 anys, en adults de 20-30 

anys d'edat, i en pacients de 70 anys o més. 

Salmonella enterica serovar67 Typhi és un 

bacteri que només infecta als éssers 

humans. No està clar per què aquest 

patogen no infecta altres organismes, però la Imatge 12: Salmonella enterica serovar thypi 
Font: MicrobeWiki 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tirosina-cinasa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tirosina-cinasa
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realitat és que com a conseqüència d’aquest fet l'experimentació i la investigació 

addicional  és difícil a causa de la seva preferència pels amfitrions humans. Els models 

de ratolí infectats amb S.enterica serotip Typhimurium han estat la principal font per 

observar efectes patògens a causa del seu genoma similar, que difereix només en un 

11% .  

Quan aquest bacteri entra al cos humà, per a que es produeixi una infecció és 

necessària una dosi alta ja que no pot sobreviure en condicions àcides i, una gran part 

dels bacteris es destrueixen a mesura que passen a través de l'estómac, que pot tenir 

un pH tan baix com 1-2. Per aquesta raó, ha d'haver suficients bacteris per superar la 

condició de l'estómac i poder infiltrar-se amb èxit. Quan ho aconsegueix, per 

colonitzar s'adhereix a la mucosa de l'intestí prim i penetra a les cèl·lules epitelials, 

s'estén a través del sistema limfàtic perifèric, com ara per la medul·la òssia i les 

plaques de Peyer i provoca la febre tifoide. La vesícula biliar serveix com el principal 

reservori de la infecció crònica. 

Aquesta malaltia té un període d'incubació d'1 a 2 setmanes abans de l'aparició de 

qualsevol símptoma i l'activació incontrolada de la resposta immune innata d'acollida 

(activació i reclutament de macròfags, neutròfils, i citoquines), pot potencialment 

conduir a la inflamació sistemàtica, la lesió de teixits, la coagulació intravascular, i fins i 

tot la mort  

Encara que els antibiòtics han reduït la freqüència de la febre tifoide segueix sent 

habitual en els països en desenvolupament, i a causa de l’ús excessiu d’aquest 

medicament durant els últims 10 anys s’han descobert ceps resistents. 

La transmissió de Salmonella enterica serovar Typhi, igual que la majoria dels serotips 

Salmonella, es produeix a través de la via fecal-oral. El patogen generalment es 

propaga a través de fonts d'aigua i aliments contaminats. Alguns amfitrions de 

Salmonella Typhi esdevenen portadors asimptomàtics i la poden transmetre, sense 

saber-ho, a altres persones. 

Les millors mesures de prevenció contra aquest bacteri són el rentat de mans 

freqüent, el consum d’aigua tractada i la manipulació adequada de les fruites i 

verdures crues. 
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5.1.4 BACTERI: Staphylococcus aureus CECT 59 

Staphylococcus aureus és una espècie bacteriana integrada per formes cocàcies que es 

divideix en tres plans  per formar grups de cèl·lules en forma de raïms, són immòbils, 

no tenen espores, són gram positius i el seu diàmetre és de 0’5 a 1 micres.  

El seu metabolisme és de tipus fermentatiu, són aerobis i anaerobis facultatius, Tenen 

la capacitat de fermentar la glucosa sense producció de gasos i produeixen acetil metil 

carbinol. No hidrolitzen el midó i són capaços de créixer en presència d’un 40% de 

bilis13. Suporten tasses elevades de clorur sòdic: fins al 15%. 

La temperatura òptima de creixement va de 35 a 40ºC i el pH òptim oscil·la entre 7 i 

7,5 encara que suporten pHs molt més extrems. 

Staphylococcus aureus és un agent patogènic que afecta totes les espècies de 

mamífers coneguts incloent els éssers humans, i per la seva capacitat d'afectar una 

àmplia gamma d'espècies pot transmetre’s fàcilment d'una a una altra. Això inclou la 

transmissió entre éssers humans i animals.  

S’estima que una de cada tres persones es troben colonitzades per aquest bacteri, que 

en gent sana i immune competent no produeix cap malaltia. Forma part de 

la microbiota normal de l'ésser humà i té colonització selectiva de narius, plecs 

intertriginosos, perineu, aixelles i vagina, encara que també es troba en la part 

posterior de la gola i en la pell. Es transmet a través de gotetes d'aire o d'aerosol. Quan 

una persona infectada tus o esternuda allibera nombroses petites gotes de saliva que 

contenen el bacteri i queden suspeses en l'aire podent infectar a d’altres persones. Un 

altre mètode comú de transmissió és per contacte directe amb objectes que estan 

contaminats pel bacteri o per picades de persones o animals infectats.  

És en persones o animals 

immunocompromeses o immuno- 

deficients quan aquest bacteri pot 

ser potencialment mortal. La 

colonització es dóna 

preferentment en persones amb 

diabetis tipus 1, usuaris de drogues 

intravenoses, pacients sotmesos a 

hemodiàlisis, pacients quirúrgics i 

persones amb SIDA.  

S. aureus es considera un 

oportunista ja que s’aprofita de la pell lesionada o d’altres llocs d’entrada per causar 

una infecció. És el principal causant de les infeccions nosocomials39, situació afavorida 

Imatge 13: Staphylococcus aureus (micrografia 
electrònica per escombrat, color artificial) 

Font: Wikipedia 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal&usg=ALkJrhjatjpyWx5k65Ss16Powaj49EeeYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Narina&usg=ALkJrhjqq5C-l9Dd1W0PngbRcbwAKOp8SA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Perineo&usg=ALkJrhjwWaL4nQkMp6TLUIU-d1pEjJoKXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Axila&usg=ALkJrhjDVDrIhZ3BhNamzR7R8wwBR4t2bw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina&usg=ALkJrhgZo7IAKZauqrDKSVqwUFVL0lj0_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%25C3%25B3n_nosocomial&usg=ALkJrhjtRc0DDssLb0uWcDZ7x5uAUslALA
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pel fet que aquesta espècie habita tant en les mucoses com en la pell dels éssers 

humans. 

Pot produir un gran nombre de malalties, que van des d'infeccions cutànies i de les 

mucoses relativament benignes, com fol·liculitis34, furunculosis35 o conjuntivitis, fins a 

malalties de risc vital, com cel·lulitis, abscessos1 profunds, infeccions òssies o 

osteomielitis, meningitis, sèpsia64, infeccions del cor o endocarditis o 

pneumònia. També pot afectar l'aparell gastrointestinal, ja sigui per presència física del 

bacteri o per la ingesta de l’enterotoxina estafilocòccia secretada pel bacteri.  

S. aureus té un gran nombre de defenses contra el seu hoste: factors adhesius, 

toxines i enzims. 

Una peculiaritat d’aquests microorganismes és el posseir resistència, gràcies a l’enzim        

β-lactamasa, davant la penicil·lina. Aquesta β-lactamasa està codificada en un plasmidi 

present en més del 90% dels ceps.  

Un altre enzim, la coagulasa, permet la formació d’un coàgul envoltant les cèl·lules 

de S. aureus que impedeix que les cèl·lules immunològiques de l'hoste entrin en 

contacte amb el bacteri i iniciïn la fagocitosi. 

La virulència dels estafilococs es regula genèticament. S'han identificat 

diversos gens reguladors que poden ser transferits entre les diferents soques 

d'estafilococs, entre espècies diferents i també entre bacteris gram-positius 

mitjançant vectors. 

 

5.1.5 FONG: Candida albicans CECT 1001 

 

Candida albicans és un fong diploide asexual, sapròfit de la família dels Sacaromicets i 

que quan es troba a la pell és agent etiològic30 d’una candidiasi primària. 

Una de les característiques més interessants del genoma de C. albicans és que 

presenta reajustaments numèrics i estructurals cromosòmics com a mitjà de generar 

diversitat genètica, sent aquesta una estratègia d’adaptació del llevat. 

Normalment es troba en la cavitat oral, en el tracte gastrointestinal i en la vagina i té 

un paper important en la digestió dels sucres mitjançant un procés de fermentació. 

Els llevats de Candida generalment són presents en éssers humans sans, en particular 

sobre la pell, però el seu creixement és limitat gràcies al sistema immune, a la 

competència d'altres microorganismes, com bacteris que ocupen els mateixos llocs de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Foliculitis&usg=ALkJrhgzd_U-sCI2pbJScgsKLd07X0Y_Qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Enterotoxina&usg=ALkJrhg_t9It0jau0Kaa46DvBRtHYqmKtA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina&usg=ALkJrhiMvhYzkv9VWpGZwCMhK5m2nvsCng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%25C3%25A9tica&usg=ALkJrhjqgg32nyNnUM_DBToRehZlTXjTxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Gen&usg=ALkJrhigN3cS00CwqwIAxK_uiyWr9CGwJw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(gen%25C3%25A9tica)&usg=ALkJrhhEmi9yuG23t2iWJb1SA4BizPFkeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma&usg=ALkJrhjOrIKWqXjQdT_00da7V-wPWEdAlQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma&usg=ALkJrhjTeJW1aX7ziPMv1q8UbwOq0FgSnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune&usg=ALkJrhg45CGUd_P_3SD_Vguxus2hLVfZ4g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo&usg=ALkJrhgYQy2icFsdABKWiFDZeg8V50r7bA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria&usg=ALkJrhgGpnVTAkP7EEpOlMgC8NskBqGNyA
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l'organisme, o per la relativa sequedat de la pell, ja que Candida requereix la humitat 

per al seu creixement. 

La Candida albicans en el seu paper d’agent 

patogen pot provocar candidiasi, que inclou  

infeccions superficials que poden ser 

vaginals (vaginitis), de la cavitat oral i molt 

comú en els nadons (muguet), de l’intestí, o 

de la pell; i que provoquen mínimes 

complicacions com enrogiment, picor i 

malestar.  

L’ús extern de detergents pot provocar 

trastorns en la flora vaginal habitual i generar un creixement excessiu de cèl·lules de 

Candida. 

L’efecte patogen d’aquest fong també pot produir infeccions sistèmiques i 

potencialment mortals conegudes com candidèmies14, que generalment es limiten a 

persones immune compromeses o amb malalties metabòliques com la diabetis, i on la 

Candida es multiplica de manera anòmala i travessa l’intestí per entrar al torrent 

sanguini, on allibera les seves pròpies toxines i dona lloc a símptomes com mala 

digestió, gasos i inflor, molèsties intestinals (estrenyiment i diarrea), intolerància 

alimentària, irritabilitat, insomni, pèrdua de la memòria, dolors de cap i depressió. 

Indueix també  a una disminució de l’absorció de les substàncies nutritives podent-se 

produir un estat de malnutrició.   

Gairebé el 15% de les persones que presenten debilitat en el sistema immune 

desenvolupen una malaltia sistèmica68 provocada per espècies de Candida. En casos 

extrems, les infeccions superficials de la pell o de les membranes mucoses poden 

entrar al torrent sanguini i provocar infeccions sistèmiques de Candida. 

 

5.1.6 FONG: Penicillium rugulosum FVB  4678 

 

Els Penicillium són fongs que es desenvolupen sobre una gran diversitat de substrats 

sent el gènere més abundant en sòls. La seva importància en l’alimentació es deu a 

que, a més de provocar un ràpid deteriorament en els aliments, i encara que moltes 

espècies són beneficioses per als éssers humans, produeixen toxines. 

Es caracteritzen per formar conidis en una estructura ramificada semblant a un pinzell 

que acaba en cèl·lules anomenades fiàlides que originen espores. Es subdivideixen en 

grups o subgèneres segons la morfologia d’aquests pinzells, encara que també es té en 

conte la velocitat de creixement. 

Imatge 14: Candida albicans 
Font: Wikipedia 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa&usg=ALkJrhgQmrV8whefUjSS3H6JyT5gO-_W6Q
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Les colònies de Penicillium són circulars si no hi 

ha cap impediment per al seu creixement, amb 

una vora neta molts cops sense fructificació i 

mostrant el color del miceli. Aquest generalment 

és blanc, però en algunes espècies és groc, 

ataronjat o púrpura. Creixen sobre els aliments 

preparats o les seves matèries primeres, ja siguin 

d’origen animal o vegetal, si troben l’aigua i els 

nutrients necessaris, i les temperatures òptimes 

per al seu desenvolupament oscil·len entre els 23 

i 30ºC. 

Les especies de Penicillium produeixen diversos 

metabòlits secundaris, micotoxines, originades  per 

afermar-se en el seu ambient natural inhibint a altres organismes que competeixen pel 

substrat. Les micotoxines presenten  diferents estructures químiques, el seu pes 

molecular és relativament baix i es difonen en el medi. La quantitat existent d’algunes 

d’elles és tant important com per influir en la salut d’homes i animals. 

Fins ara s’han identificat més de 200 micotoxines, entre elles la rugulosina produïda 

pel fong Penicillium rugulosum que és el que ens ocupa.  

Aquesta micotoxina, que es pot trobar en “l’arròs groc”, presenta propietats 

antibiòtiques, hepatotòxiques ,  carcinogèniques i també s’ha descrit certa activitat 

front el virus de la SIDA. Té una dosi letal oral mitjana (DL50) de 44 mh/kg de pes 

corporal en rates femelles (Saito et al. 1971). 

Per la seva importància, i encara que no és objecte d’estudi en aquest treball, cal fer 

referència al fong Penicillium chrysogenum, una floridura ambiental a partir de la qual 

s’obté l’antibiòtic penicil·lina que com agent terapèutic va començar a desenvolupar-se 

als anys 40. 

 

5.2 MEDIS DE CULTIU UTILITZATS 

Generalitats 

El treball de laboratori en Microbiologia es realitza amb microorganismes vius que 

s’han d’alimentar i mantenir vius  mentre dura l'estudi. Quan un individu microbià 

creix sobre un medi de cultiu sòlid desenvolupa una població constituïda per milions 

d'individus idèntics; aquesta població forma una colònia que pot ser observada a 

simple vista. Només podem conèixer les propietats de les espècies microbianes 

estudiant les característiques dels seus individus (soques). 

Imatge 15: Penicillium rugulosum 
Font: José Herrera. Western New 

Mexico University 
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Els medis de cultiu són substrats nutritius que serveixen per a alimentar als 

microorganismes i així aconseguir poblacions amb una alta biomassa microbiana. 

Generalment es presenten dessecats en forma de pols i cal dissoldre’ls per a la seva 

preparació, sent important ajustar el pH del medi un cop dissolt utilitzant HCl 0,1 N o 

NaOH 0,1 N segons convingui. 

Es componen d’un substrat (agar, aigua, minerals...), de substàncies orgàniques i/o 

inorgàniques per al desenvolupament dels microorganismes i en ocasions poden tenir 

biocides per evitar el creixement d’espècies no desitjades i indicadors de pH. Dins 

d’aquest medi disposen dels compostos indispensables per a la seva multiplicació en 

gran nombre, ràpidament, i en ocasions dels elements que permeten privilegiar un 

determinat gènere o família. 

Per tal de no allargar excessivament aquesta introducció, simplement dir que els 

diferents tipus de medi de cultiu es defineixen en funció de la consistència (% de agar), 

el tipus de nutrients, Si/No té propietats selectives i  Si/No tenen propietats 

diferencials. 

5.2.1 TSA 

 

El TSA és un medi de cultiu complet i sòlid (1’5% agar) en el qual ja van incloses fonts 

de carboni i fonts de nitrogen necessàries per al creixement dels bacteris.  

Aquest medi de cultiu, al ser sòlid, té l’avantatge de que les colònies dels 

microorganismes que hi han de proliferar queden fixades en un punt concret del medi.  

TSA = Tryptic Soy Agar = Triptona Soja Agar 

Agar és un producte que s’obté de les algues,  té una gran capacitat de captar aigua,  

poca capacitat nutricional, i a temperatura ambient es solidifica. 

Agar tripticasa de soja o triptona soja agar (TSA) i brou de tripticasa de soja o triptona 

brou de soja (TSB) amb agar són els medis d’ús general per al cultiu de bacteris, ja que 

proporcionen els nutrients suficients per permetre créixer una àmplia varietat de 

microorganismes. S'utilitzen en una gran gamma d'aplicacions incloent 

l'emmagatzematge de cultius, l'enumeració (recompte), l'aïllament de cultius purs, o 

simplement per a cultius generals. 

TSA conté digerits enzims de caseïna i soja, que proporcionen aminoàcids i altres 

substàncies nitrogenades, per la qual cosa són un mitjà nutritiu per a una gran varietat 

d'organismes. La glucosa és la font d'energia. El clorur sòdic manté l'equilibri osmòtic, 

mentre  el fosfat di potàssic actua com a un tampó per mantenir el pH. L’agar  s'utilitza 

com a agent gelificant. 
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El TSA pot ser millorat per facilitar el creixement de bacteris més exigents o per 

permetre la selecció de diversos grups 

microbians que venen del microbiota 

purs. Es poden realitzar canvis menors 

per adaptar-se a circumstàncies 

específiques, i així, a aquesta base 

nutritiva se li poden addicionar una 

gran varietat de suplements per tal de 

millorar-la.   

TSA és amb freqüència un mitjà base 

per a l’obtenció d'un altre tipus de 

plaques d'agar. Per exemple, les 

plaques d'agar sang (BAP) es realitzen 

mitjançant l'enriquiment de plaques de 

TSA amb sang d'ovella desfibrilada, i  

l’agar xocolata s’obté mitjançant la cocció addicional de BAP. Agar nutrient també és 

similar a TSA (agar tripticasa de soja).  

Un litre d'agar conté: 

• 15 g de triptona 

• 5 g Soytone - digestió enzimàtica de la farina de soja 

• 5 g Clorur de Sodi 

• 15 g Agar 

• pH 7,2 ± 0,2 als 25ºC 

 

5.2.2 Sabouraud 

L’agar Sabouraud és un tipus de medi de 

cultiu selectiu que conté peptones.  És 

utilitzat per al cultiu de fongs, especialment 

dermatòfits, té un pH baix que inhibeix el 

creixement de la majoria dels bacteris i, a 

més a més, té un antibiòtic (gentamicina) 

que inhibeix específicament el creixement 

dels bacteris gramnegatius, encara que 

també poden desenvolupar-se en ell cert 

tipus de bacteris filamentosos com 

ara Nocardia.   

Va ser utilitzat per primera vegada 

per Raymond Sabouraud en 1892. Més tard 

Imatge 16: recipient de TSA 
Font: pròpia 

Imatge 17: recipient de Sabouraud 
Font: pròpia 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Soytone&action=edit&redlink=1
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Chester W. Emmons va millorar el medi apropant el pH al neutre i disminuint el nivell 

de glucosa per permetre el creixement d'altres subcultius de fongs. 

Conté normalment: 

 • 40 g / L glucosa 

 • 10 g / L pluripeptona  

• 15 g / L agar 

• 0,5 g / L [cloramfenicol] 

• pH 5,6  ± 0,2 als 25 ºC 

 

5.3 TIPUS DE SEMBRA UTILITZAT 

En els laboratoris de Microbiologia es realitzen subcultius a partir de colònies de 

microorganismes, i a aquests se'ls denomina “cultius purs” o “soques microbianes”. 

L'obtenció de “cultius purs” és necessària per a conèixer les propietats de les espècies 

microbianes a través de l'estudi dels individus (soques microbianes). 

Aquestes soques microbianes són utilitzades per a ser inoculades o sembrades en nous 

medis de cultiu on s’estudiaran les propietats desitjades o, en el cas d’aquest treball en 

concret, l’efecte que tenen els desodorants/antitranspirants, sabons de mans líquids i 

rentaplats a mà sobre elles.  

Hi ha diferents tipus de sembra, però l’utilitzat a la Facultat de Veterinària de la UAB 

de Bellaterra per a la realització d’aquest projecte va ser el de sembra homogènia per 

dilució que és el detallat a continuació. 

En aquest, els cultius purs són prèviament diluïts en un medi isotònic, usualment una 

solució de ringer, on queden transferits els microorganismes a estudiar . D’aquestes 

dilucions se n'extreu un volum precís amb la micropipeta amb punta estèril, que serà 

dipositat a la superfície del medi de la placa de petri. Aquest volum és repartit per tota 

la superfície del medi de cultiu mitjançant una nansa de Digralsky  fent una lleugera 

pressió, ja que al principi la nansa llisca molt suaument però a mesura que l’agar del 

medi o el sabouraud absorbeixen la mostra, llisca més dificultosament. 

És convenient fer rodar la placa amb una mà alhora que amb l’altra s’estén la mostra 

amb la nansa de Digralsky. També es recomana mantenir la placa coberta amb la tapa 

deixant només l’espai suficient perquè hi passi la nansa per tal de disminuir el risc de 

contaminacions.  

 La sembra per dilució homogènia permet estimar la concentració d'organismes en la 

mostra original.  

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Digralsky&action=edit&redlink=1
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5.4 PRÀCTICA AL LABORATORI  

5.4.1 Consideracions prèvies. 

-Els laboratoris de microbiologia són llocs de treball que poden presentar riscos  de 

malalties infecciones per a les persones que allí es troben depenent de l’agent 

infecciós i dels procediments utilitzats. Es consideren agents bioperillosos els agents 

biològics i materials que són potencialment perillosos per a l’ésser humà, animals i 

plantes 

Les normes de seguretat biològica, que tenen per finalitat reduir fins un nivell 

acceptable el risc que comporta la manipulació de material perillós i són d’obligat 

compliment, han estat respectades escrupolosament en la realització d’aquesta 

experiència. 

-Per altra banda, i per tal de garantir un resultats fiables evitant possibles 

contaminacions ambientals, en tot moment s’ha treballat amb les màximes condicions 

d’esterilitat.   

. Les mostres dels productes objecte d’estudi s’han conservat en envasos plàstics 

esterilitzats.  

. No s’ha fet cap manipulació de material sense guants i bata de treball i abans de 

començar i al finalitzar la jornada, les mans s’han rentat en sabó desinfectant.  

. En els processos de canvi de medi de cultiu sòlid a líquid dels bacteris i fongs i de 

sembra, el bec Bunsen ha estat sempre encès ja que amb la flama s’eliminen el 

microorganismes suspesos a l’aire.  

. S’han utilitzats hisops i puntes de micropipeta diferents cada vegada que s’ha 

manipulat un bacteri o  fong.  

. Per efectuar la inoculació de bacteris i fongs a les plaques de petri en les 

condicions adequades i per evitar contaminacions entre les diferents mostres, la 

nansa utilitzada en el procés ha estat esterilitzada sucant-la en alcohol i encenent-

la cada cop que s’ha canviat de medi de cultiu.  

Aquest procediment s’ha seguit igualment en la utilització de les pinces. 

. Les  plaques de petri sembrades només s’han obert quan ha estat estrictament 

necessari. 

. El procés de col·locació de les mostres a estudiar dins les plaques de petri s’ha 

efectuat  sempre baix de la campana extractora. 

. El material de laboratori ja utilitzat ha estat llençat en el contenidor adient i el 

lloc de treball desinfectat amb etanol després de cada sessió.     
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5.4.2 Introducció 

Com ja s’ha dit anteriorment, certs bacteris i fongs aporten beneficis a l’home mentre 

que d’altres poden ser-li perjudicials. L’objectiu d’aquesta pràctica serà analitzar el 

comportament dels desodorants, sabons de mans líquids i rentaplats a mà estudiats 

front determinats bacteris i fongs proporcionats per la Facultat de Veterinària de la 

UAB de Bellaterra les característiques dels quals han estat detallades anteriorment. 

El mètode per a fer-ho és realitzant un antibiograma, consistent aquest en un estudi i 

avaluació al laboratori de la resposta d’un microorganisme a un o a diversos 

antimicrobians (bé siguin antibiòtics o altres productes d’ús quotidià com els que ens 

ocupen) gràcies a l’obtenció d’halos d’inhibició, que són zones al voltant dels discs de 

paper de filtre impregnats amb els productes estudiats on no es produeix el 

creixement dels bacteris i fongs en una placa de petri inoculada amb aquests 

microorganismes. És una mesura de l’eficàcia del producte davant els gèrmens 

sembrats 

Com advertiment inicial abans de procedir a l’explicació de la pràctica realitzada, cal dir 

que les fotografies mostrades en aquest apartat poden coincidir en diversos alumnes, 

ja que l’experiència es va realitzar conjuntament amb la d’altres estudiants a la 

Facultat de Veterinària de la UAB de Bellaterra.  

 

5.4.3 Pràctica al laboratori 

 

PRÀCTICA PART 1 

 

Objectiu 

Prendre la quantitat necessària de 

les diferents colònies de bacteris i 

fongs, que es troben en un medi de 

cultiu sòlid, (imatge 18) i traslladar-

les a un medi líquid (Ringer) per tal 

de mantenir vius temporalment els 

microorganismes fins la seva 

posterior sembra.  

 

 

 

Imatge 18: diferents bacteris i fongs utilitzats 
Font: pròpia 
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Material. 

· Bec Bunsen. 

· Hisops. 

· Tubs d’assaig. 

· Gradetes. 

· McFarland* del 0’5 (correspon aproximadament a una suspensió homogènia de 

1,5·108 cèl·lules bacterianes per ml). 

· Ringer** dissolvent isotònic (es trobava dins del tub d’assaig). 

· Cultius bacterians: Salmonel·la enterica CECT 409, Escherichia coli CECT 45, 

Staphylococcus aureus CECT 59 i Bacillus subtillis CECT 35. 

· Fongs: Candida albicans FVB 1001 i Penicillium rugulosum FVB  4678 

   

* 
En microbiologia, els estàndards de terbolesa de McFarland s'utilitzen com a referència en suspensions 

bacteriològiques per saber el nombre de bacteris per mil·lilitre, o en UFC (unitats formadores de colònies) segons 

una escala que va de 0.5 a 10. Aquests estàndards són creats barrejant solucions de clorur de bari a l'1% amb àcid 

sulfúric a l'1% en volums específics. 

Els estàndards poden ser visualment comparats amb suspensions de bacteris en salina estèril o en brous.  

L'avantatge és que no cal incubar ni utilitzar equip especial per estimar el nombre de bacteris. El desavantatge 

d'aquest mètode és que no discrimina els bacteris vius dels morts en la solució, de manera que es pot sobreestimar 

la població de bacteris. 

** 
Ringer és una solució de diverses sals dissoltes en aigua fins crear una solució  isotònica. Per produir-la es 

dissolen 7,2 g de NaCl, 0,37 g de KCl i 0,17 g de CaCl2 en un litre d'aigua destil·lada, s'esterilitza i, afegint bicarbonat 

de sodi, s'ajusta el pH de la mescla entre 7,3-7,4. 

És àmpliament utilitzat en microbiologia per a fer dilucions de mostres i mantenir vius, temporalment, els 

microorganismes. 

Procediment. 

· Es treuen de la nevera les 6 plaques de petri que contenen els cultius dels 4 bacteris a 

estudiar (Salmonel·la enterica CECT 409, Escherichia coli CECT 45, Staphylococcus 

aureus CECT 59 i Bacillus subtillis CECT 35) i dels 2 fongs (Candida albicans FVB 1001 i 

Penicillium rugulosum FVB 4678); 

· Amb un hisop diferent cada vegada per evitar contaminacions, es pren una porció de 

cadascuna de les colònies i es posen dins de diferents tubs d’assaig amb ringer 

(dissolvent isotònic). Els hisops s’han de remenar bé dins la solució isotònica per tal 

d’eliminar d’ells els bacteris i fongs que contenen. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%25C3%25ADa&usg=ALkJrhjayH9HlQnimy3s6GyB5sdEtCHQHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_formadora_de_colonias&usg=ALkJrhif8zAMe8dkpQ2Z8QtOrWhXOK6NZQ
https://ca.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isot%C3%B2nica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Microbiologia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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· Es tapen i sacsegen els tubs d’assaig comprovant amb el McFarland del 0’5 si la 

terbolesa dels tubs d’assaig amb ringer coincideix amb la del McFarland 0’5. Aquests 

inòculs que s’han obtingut són la massa microbiana que s’utilitzarà per sembrar 

posteriorment els medis de cultiu. 

Si alguna de les suspensions és massa tèrbola es pot afegir diluent, i si no és prou 

tèrbola s’han d’afegir més bacteris o fongs, segons correspongui, fins que les dos 

suspensions siguin visualment similars. 

  

  

 

PRÀCTICA PART 2 

 

Objectiu 

 

Sembrar per dilució, a les plaques de petri que 

contenen els medis de cultius adients, les colònies 

de bacteris i fongs que ara es troben en els tubs 

d’assaig amb ringer. 

Material. 

· Micropipeta automàtica 

· Puntes d’1 ml 

· Nansa de vidre de Digralsky 

· Alcohol 

· Bec Bunsen. 

Imatge 19: Tubs d’assaig amb Ringer, placa de 
petri amb bacteris Bacillus i hisops. 

Font: pròpia 

Imatge 20: Punt 2 del procediment 
Font: pròpia 

 

Imatge 21: Micropipeta automàtica 
i puntes 

Font: pròpia 
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. 36 plaques de petri 

· Tubs d’assaig amb ringer i els bacteris i fongs. 

· Medis de cultiu T (TSA) i S ( sabouraud: conté antibiòtic) 

 

Procediment. 

 

· Per tal d’homogeneïtzar bé la mescla abans de procedir a la inoculació, els tubs 

d’assaig prèviament s’hauran d’introduir en un agitador vòrtex. 

· En aquest apartat s’utilitzaran 12 plaques de petri que contenen Sabouraud com a 

medi de cultiu, i on es sembraran els fongs, i 24 plaques amb TSA on es sembraran els 

bacteris. 

· Distribuïdes homogèniament, a cadascuna de les plaques de petri es faran per la seva 

part inferior 5 marques identificatives (nombre+d(desodorant), nombre+m(mans), 

nombre+s(sabons)),   corresponents a tots els productes que s’han d’estudiar.  

· Col·locant la punta d’1 ml a la micropipeta, punta 

que s’ha de canviar per a cada bacteri i fong, es 

prenen els bacteris que estan en els tubs d’assaig 

amb ringer i es posen en plaques de petri de medi T; 

en el cas dels fongs es col·loquen dins d’una placa de 

petri de medi S.  

Encara que a l’hora d’extreure resultats de la pràctica 

aquesta dada no resulti especialment valuosa, amb la 

incorporació d’1 ml de solució bacteriana i fúngica a 

les plaques de petri s’han inoculat aproximadament 

1,5·108 cèl·lules; dada que s’obté perquè la solució en 

ringer s’ha comparat amb el Mc Farland 0’5. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 22: com es prenen els 
bacteris que estan en els tubs 

d’assaig 
Font: pròpia 

Imatge 23: com es posen els bacteris a les plaques de 
petri 

Font: pròpia 
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· Com a mesura de control es sembren també dos plaques, una amb medi de cultiu TSA 

inoculada amb els 4 bacteris i l’altra amb medi de cultiu S sembrada amb els 2 fongs, 

per tal d’esbrinar si l’estat dels bacteris i fongs inoculats és l’òptim per al seu 

creixement.  

 

· Com que l’objectiu final de la pràctica és comprovar l’efectivitat d’un total de 30 

productes (10 desodorants/antitranspirants, 10 sabons de mans líquids i 10 rentaplats 

a mà) front a 4 tipus de bacteris i 2 tipus de fongs; i la cabuda de cada placa de petri és 

de 5 mostres, cada bacteri i fong es posarà ben escampat amb l’ajut d’una nansa 

esterilitzada (per a cada microorganisme es crema la punta fins que agafa un color 

vermellós i després s’espera que es refredi per no cremar les colònies), en 6 plaques de 

petri diferents.  

 

 

Imatge 26: com s’escampen els bacteris i 
fongs amb la nansa 

Font: pròpia 

 

Imatge 27: la nansa amb l’alcohol per esterilitzar-la 
Font: pròpia 

Imatge 24: placa de control dels 4 bacteris 
Font: pròpia 

Imatge 25: placa de control dels 2 fongs 
Font: pròpia 
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· Un cop sembrades les plaques de petri només s’obriran en cas de ser estrictament 

necessari per tal d’evitar contaminacions i la consegüent desvirtuació dels resultats. 

 

 

PRÀCTICA PART 3 

 

Objectiu 

Introduir a les plaques de petri sembrades les mostres de desodorants/ 

antitranspirants, sabons de mans líquids i rentaplats a mà que es volen estudiar. 

Material: 

· Discs de paper de filtre de 6 mm de diàmetre. 

· Campana extractora 

· Pinces (esterilitzades) 

· Plaques de petri ja inoculades amb els bacteris i fongs. 

· Alcohol 

· Bec Bunsen  

· Estufes d’incubació 

·Desodorants i/o antitranspirants. AXE Dark temptation. (Desodorant), BONTÉ 

everyday dermo life 24h 0% alcohol. (Antitranspirant), BYLY sensitive sin perfume. 

(desodorant), DOVE original 48 h  0% alcohol + vitamina E. (Antitranspirant), FA 24h 

tropical breeze. (Antitranspirant), NIVEA invisible for black & white original 48 h. 

(Antitranspirant), NUÁ 100% natural 24 h sin aluminio. (Desodorant), REXONA women 

long lasting protection.  (Antitranspirant),  SANEX  men dermo extra cool.  

(Antitranspirant), WILLIAMS expert  ice blue. (Desodorant). 

·Sabons de mans líquids. BALNERIS dermo. Con extracto de algodón y proteínas de la 

leche, BONPREU Sabó de mans maduixa, DICORA dermo con algodón, HENO de 

PRAVIA crema de jabón enriquecida, LEGRAIN Jabón de manos Moussel, PALMOLIVE 

naturals con leche de oliva, ROYALE BOUQUET collection by Baylis & Harding. Lilac & 

English Lavender, SANEX higiene protector dermo active 3, S & S lavanda,  VECKIA sabó 

de glicerina. 

·Sabons de rentaplats a mà. BOSQUE VERDE ultra concentrado, CO ALIMENT. 

Lavavajillas concentrado ultra, CORAL original con extractos naturales de limón, DIA. 

Lavavajillas concentrado extra higiene,  DIS NET vaixelles, FAIRY ultra, FLOTA, LAGARTO 

ultra concentrado, MICAL concentrado, MISTOL original. 
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Procediment.  

· Un cop inoculades les suspensions bacterianes i fúngiques a les corresponents 

plaques de petri, amb l’ajut d’unes pinces que s’esterilitzaran cada cop que canviem de 

producte, s’impregnen els discs de paper de filtre amb els diferents 

sabons/antitranspirants, sabons de mans líquids i rentaplats a mà objecte d’estudi i 

que prèviament han estat identificats en els seus envasos amb el mateix nombre i 

lletra que a les plaques de petri. 

· De cadascun dels productes s’impregnaran 6 discs (un per cada bacteri i fong utilitzat 

en la pràctica) que es col·locaran en els llocs assenyalats a les plaques de petri.  

· Es tanquen les plaques i les que contenen la suspensió bacteriana s’introdueixen 

durant 24 hores dintre una estufa a 27ºC, mentre que les sembrades amb els fongs 

s’han d’incubar 48 hores a una temperatura de 32ºC (temperatures i temps òptims 

d’incubació d’aquests microorganismes). 

 

  

Imatge 28: discos esterilitzats i pinces. 
Font: pròpia 

Imatge 29: impregnació dels discos amb desodorants. 
Font: pròpia 

Imatge 30: preparació dels sabons per impregnar 
posteriorment els discos amb més facilitat 

Font: pròpia 

Imatge 31: placa de petri amb dos 
discos ja impregnats 

Font: pròpia 



  Productes d’higiene i neteja. Quins? 

 
49 

 

PRÀCTICA PART 4 

Objectiu.  

Establir de forma quantitativa l’efectivitat dels productes estudiats davant els bacteris i 

fongs determinats anteriorment.  

El mètode es basa en l’obtenció d’halos d’inhibició del creixement en les plaques 

inoculades homogèniament per l’acció dels discs amb els diferents productes. La 

difusió d’aquests cap al medi originarà la inhibició del creixement si en la seva 

composició figuren ingredients nocius per als bacteris i fongs inoculats. 

 

Material. 

·Peu de rei 

·Plaques de petri amb les 

suspensions bacterianes i els 

discs dels productes estudiats. 

·Plaques de petri amb les 

suspensions fúngiques i els 

discs dels productes estudiats. 

 

Procediment. 

 

· Un cop transcorregut el temps necessari per al creixement dels bacteris i fongs 

sembrats en els seus medis de cultiu es treuen les plaques de petri de l’estufa. 

· Es mesura amb un peu de rei el diàmetre 

de l’halo d’inhibició creat per cada producte 

en cadascun dels bacteris i fongs. 

Com major sigui l’halo d’inhibició major serà 

l’efectivitat del producte estudiat. 

Els resultats obtinguts un cop finalitzada la 

pràctica es presenten en els quadres i gràfics 

inferiors. 

 

*Fotografies amb els halos d’inhibició 

provocats per l’acció dels productes davant 

els diversos bacteris i fongs: Annex 2 

 

Imatge 32: peu de rei 
Font: pròpia 

Imatge 33: exemple del creixement d’un fong i 
els halos d’inhibició que han generat alguns dels 

sabons de plats. 
Font: pròpia 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitcinlPDJAhUHOxoKHR-CChkQjRwIBw&url=http://www.ferreteriaeduardsegui.com/ca/medicion-y-precision-/27832-metrica-pie-de-rey-0-160-mm-ref10039.html&psig=AFQjCNFCXaEGRHyMef8EXhN75m7z1raZLQ&ust=1450897361624519
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RESULTATS DESODORANTS/ANTITRANSPIRANTS (cm halo d’inhibició) 
 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d 

BACTERIS 

A 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,80 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,80 cm 0,00 cm 1,00 cm 

B 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 1,20 cm 1,10 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,95 cm 0,00 cm 

C 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 1,40 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,80 cm 0,95 cm 0,00 cm 

D 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 2,50 cm 0,00 cm 0,00 cm 1,25 cm 0,00 cm 0,00 cm 

FONGS 

E 0,00 cm 0,00 cm 1,00 cm 0,00 cm 1,60 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,80 cm 1,50 cm 1,05 cm 

F 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 1,50 cm 0,00 cm 0,00 cm 3,00 cm 1,80 cm 0,00 cm 

          Taula: 1 

 

A =  Bacteri Salmonel·la enterica CECT 409, B =  Bacteri Escherichia coli CECT 45, C =  Bacteri Staphylococcus aureus CECT 59, 

D =  Bacteri Bacillus subtillis CECT 35, E =  Fong Candida albicans FVB 1001, F = Fong Penicillium rugulosum FVB 4678 

 

1d = REXONA women long lasting protection.  (Antitranspirant),  2d = SANEX  men dermo extra cool.  (Antitranspirant), 3d = FA 24h tropical 

breeze. (Antitranspirant), 4d = NIVEA invisible for black & white original 48 h. (Antitranspirant), 5d = AXE Dark temptation. (Desodorant), 

6d = DOVE original 48 h  0% alcohol + vitamina E. (Antitranspirant), 7d = BYLY sensitive sin perfume. (desodorant), 8d = WILLIAMS expert  ice 

blue. (Desodorant), 9d = NUÁ 100% natural 24 h sin aluminio. (Desodorant), 10d = BONTÉ everyday dermo life 24h 0% alcohol.  

(Antitranspirant) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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(C ) 

Bacillus (D) Càndida (E ) Penicillium (F) 

Rexona (1d) Sanex men (2d) Fa (3d) Nivea (4d) Axe (5d) Dove (6d) Byly (7d) Williams (8d) Nua (9d) Bonté (10d) 
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GRÀFIC1: RESULTATS DELS HALOS D’INHIBICIÓ DELS DESODORANTS AGRUPAT PER BACTERIS I FONGS. Font: pròpia. 
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RESULTATS SABONS DE MANS LÍQUIDS (cm halo d’inhibició) 
 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 

BACTERIS 

A 1,30 cm 0,75 cm 0,90 cm 0,95 cm 1,00 cm 0,70 cm 0,70 cm 1,10 cm 0,80 cm 0,70 cm 

B 0,70 cm 0,90 cm 0,75 cm 0,90 cm 0,85 cm 0,70 cm 0,80 cm 1,05 cm 0,80 cm 0,80 cm 

C 2,40 cm 1,30 cm 0,90 cm 1,55 cm 1,60 cm 1,35 cm 2,05 cm 1,40 cm 1,35 cm 1,20 cm 

D 0,00 cm 0,70 cm 1,20 cm 1,20 cm 1,10 cm 0,00 cm 0,80 cm 0,95 cm 1,10 cm 0,00 cm 

FONGS 

E 5,00 cm 1,85 cm 1,60 cm 2,25 cm 3,30 cm 1,35 cm 1,45 cm 1,60 cm 1,80 cm 1,30 cm 

F 2,30 cm 2,10 cm 2,80 cm 2,50 cm 2,40 cm 0,00 cm 0,00 cm 1,70 cm 1,40 cm 1,40 cm 

          Taula: 2 

 

A =  Bacteri Salmonel·la enterica CECT 409, B =  Bacteri Escherichia coli CECT 45, C =  Bacteri Staphylococcus aureus CECT 59, 

D =  Bacteri Bacillus subtillis CECT 35, E =  Fong Candida albicans FVB 1001, F = Fong Penicillium rugulosum FVB 4678. 

 

1m = S & S lavanda,  2m = BALNERIS dermo. Con extracto de algodón y proteínas de la leche, 3m = SANEX higiene protector dermo active 3,  

4m = BONPREU Sabó de mans maduixa, 5m = ROYALE BOUQUET collection by Baylis & Harding. Lilac & English Lavender, 6m = HENO de 

 PRAVIA  crema de jabón enriquecida, 7m = VECKIA sabó de glicerina, 8m = DICORA dermo con algodón, 9m = LEGRAIN Jabón de manos  

Moussel, 10m = PALMOLIVE naturals con leche de oliva. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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RESULTATS RENTAPLATS A MÀ (cm halo d’inhibició) 

 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 

BACTERIS 

A 1,05 cm 1,10 cm 0,70 cm 1,00 cm 1,45 cm 0,90 cm 1,05 cm 0,00 cm 0,00 cm 1,25 cm 

B 1,40 cm 1,50 cm 1,45 cm 1,60 cm 1,60 cm 1,10 cm 1,50 cm 0,85 cm 0,00 cm 0,00 cm 

C 1,60 cm 1,40 cm 2,20 cm 2,45 cm 1,50 cm 2,30 cm 2,60 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 

D 2,40 cm 1,80 cm 2,10 cm 1,80 cm 1,70 cm 2,00 cm 2,70 cm 0,00 cm 0,00 cm 1,15 cm 

FONGS 

E 1,30 cm 1,60 cm 1,80 cm 1,70 cm 1,90 cm 1,80 cm 1,85 cm 1,90 cm 1,60 cm 2,80 cm 

F 1,70 cm 2,00 cm 2,20 cm 2,50 cm 2,40 cm 1,80 cm 2,75 cm 2,20 cm 2,60 cm 3,40 cm 

          Taula: 3 

 

A =  Bacteri Salmonel·la enterica CECT 409, B =  Bacteri Escherichia coli CECT 45, C =  Bacteri Staphylococcus aureus CECT 59, 

D =  Bacteri Bacillus subtillis CECT 35, E =  Fong Candida albicans FVB 1001, F = Fong Penicillium rugulosum FVB 4678. 

 

1s = DIA %. Lavavajillas concentrado extra higiene, 2s = MICAL concentrado, 3s = FAIRY ultra, 4s = CO ALIMENT. Lavavajillas concentrado ultra,  

5s = FLOTA, 6s = MISTOL original, 7s = CORAL original con extractos naturales de limón,  8s = DIS NET vaixelles, 9s = LAGARTO ultra  

concentrado, 10s = BOSQUE VERDE ultra concentrado. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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6. PRÀCTICA 2: 

COMPONENTS D’ANTITRANSPIRANTS / DESODORANTS, SABONS 
DE MANS LÍQUIDS I RENTAPLATS A MÀ. ANÀLISI 

 

6.1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu  de tots els productes destinats a la higiene o la neteja és eliminar els 

microorganismes que ens puguin resultar nocius utilitzant-ne multitud de components. 

La normativa espanyola defineix com a productes cosmètics (entre ells desodorants, 

antitranspirants i sabons) totes aquelles substàncies o preparats destinats a ser posats 

en contacte amb les diferents parts superficials del cos humà o amb les dents i 

mucoses bucals amb la finalitat exclusiva o principal de netejar-los, perfumar-los, 

modificar el seu aspecte i/o corregir els olors corporals i/o protegir-los i mantenir-los 

en bon estat. 

Els rentaplats a mà s’inclouen dins del terme detergents, aplicat als materials i/o 

productes que permeten promoure la remoció de material d’una superfície i dispersar 

i estabilitzar els materials a granel en una matriu. Són concretament els detergents 

utilitzats per al rentat manual de plats, vaixelles i en general utensilis de cuina. Els 

productes seran mescles de substàncies químiques i no poden contenir 

microorganismes que hagin estat afegits deliberadament pel fabricant. 

Per normativa, tots els components dels rentaplats a mà han de ser biodegradables en 

aigua, és a dir, s’han de degradar per l’acció complexa dels organismes vius del medi 

ambient. 

Encara que la llei especifica que tots aquests productes no poden contenir substàncies 

carcinògenes, mutàgenes o tòxiques, una ullada a les etiquetes demostra que la llei no 

es respecta. Els fabricants s’emparen en que la quantitat de productes que poden ser 

tòxics és molt petita, però no es té en compte que en molts casos el seu ús és diari i, 

per tant, la quantitat de substàncies perjudicials que acaben entrant al nostre 

organisme és al final elevada. Ho recolza el fet incontestable de que avui en dia està 

científicament demostrada la gran contaminació que patim tots, i que el nombre de 

casos de càncer augmenta a tot el món any rere any. 

Segons l’agència per a la Protecció de la Salut del Regne Unit cada mes apareixen més 

de 600 substàncies químiques noves que s’afegeixen a les 80.000 ja existents. I, no 

obstant, només han estat constats els efectes que provoquen en humans unes 8000, 

de les quals aproximadament 6000 estan permeses en cosmètica encara que s’hagi 

comprovat que moltes provoquen al·lèrgies, problemes de pigmentació, irritació de la 
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pell, trastorns hormonals i, fins i tot, càncer i danys genètics a futurs bebès. I és que les 

substàncies no es queden a la capa més superficial de la pell sinó que s’absorbeixen, 

passen a la sang i poden provocar malalties de tot tipus. 

En aquesta part pràctica del treball es detallaran tots els components dels desodorants 

i antitranspirants, sabons de mans líquids i rentaplats a mà estudiats, i a banda 

d’explicar la seva funció s’exposarà el nivell de perillositat que tenen per a la nostra 

salut. 

En l’avaluació dels components s’han pres com a referència els estudis realitzats per 2 

empreses, una alemanya (Öko-Test) i que per tant segueix en les seves qualificacions 

dels productes la normativa europea, i una americana (EWG). El motiu ha estat poder 

comparar com difereixen les conclusions i classificacions dels ingredients segons el lloc 

de procedència,  bé per la normativa existent en cada país o per les consideracions que 

es tenen en conte (l’EWG no considera el grau d’exposició,  la freqüència d’ús ni el 

tipus d’ús o dosi). 

Com a pertanyents a Europa, s’ha prioritzat la classificació dels productes realitzada 

per Öko- Test, encara que també es fa referència a la qualificació atorgada per EWG. 

Öko-Test és una revista alemanya, dirigida als consumidors, i que duu a terme les 

probes en un laboratori independent on s’examinen ingredients, processos de 

fabricació, criteris mediambientals, embalatges etc.  

Aquestes avaluacions són una referència de qualitat i un aval fonamental al món 

germànic, i les classificacions dels components dels productes es realitza d’acord a la 

següent escala: sense dades, producte no classificat o que s’ha d’avaluar 

individualment, recomanat, utilització limitada, no aconsellable i gens recomanat. 

Per la seva banda Greenpeace esmenta, dintre d’aquesta valoració realitzada per Öko 

Test, aquells ingredients que contenen o poden contenir oli de palma per les 

conseqüències negatives que la seva explotació té per a la biodiversitat. 

EWG Environmental Working Groupper és una organització ambiental americana, 

concretament una ONG, que pretén defensar els interessos dels consumidors amb la 

investigació i publicació d’estudis sobre el nivell de substàncies tòxiques en tot tipus de 

productes o sobre els ajuts que es concedeixen a cultius perjudicials per al medi 

ambient. 

En la qualificació dels productes, EWG treballa en una escala d’1 a 10, considerant-se 1 

i 2 com productes de baix risc; 3,4,5,6 components de risc moderat i 7,8,9,10 

ingredients d’alt risc.  
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6.2 DESODORANTS I ANTITRANSPIRANTS 

 

6.2.1 Generalitats 

La doctora Cristina Villegas, cap del servei de Dermatologia de l’hospital Sanitas La 

Moraleja de Madrid i membre de l’Academia Espanyola de Dermatologia (AEDV), 

explica que la sudoració és una secreció de les glàndules sudorípares del nostre cos, 

una substància estèril composta fonamentalment per aigua i sals minerals que ajuda a 

regular la temperatura corporal i que, a més, forma part del nostre sistema excretor 

per eliminar toxines. Les glàndules apocrines són les que secreten la suor a les aixelles, 

ingles i conducte auditiu extern, i comencen a funcionar a partir de la pubertat per 

estímul hormonal  motiu pel qual la suor dels nens no fa cap olor. 

La pell conté bacteris naturals que s’alimenten de la transpiració i que, com a resultat, 

produeixen males olors. A les aixelles existeixen, aproximadament, 1 milió de bacteris 

per centímetre quadrat. 

La diferència entre antitranspirants i desodorants resideix en que els primers controlen 

i redueixen la producció i alliberació de la suor per les glàndules sudorípares, mentre 

que els segons només neutralitzen la mala olor produïda per la descomposició 

bacteriana de la suor, gràcies a la incorporació en la seva formulació com a principals 

components de substàncies antisèptiques i inhibidores de la flora bacteriana, 

responsable de la degradació de la suor i que originen compostos fètids. Aquests 

productes no tenen la mateixa acció en totes les persones i inclús poden perdre la seva 

eficàcia al diluir-se després d’unes hores d’exercici. No obstant això, estan concebuts 

per actuar sobre la presència de bacteris  a la suor de la pell. 

Eliminen tots els bacteris, encara que alguns d’ells tenen funció protectora, i per això 

s’utilitzen multitud d’ingredients. Aquestes substàncies  són prou agressives per als 

bacteris, però potser també per a la pell i per a tot l’organisme. 

En l’actualitat, investigadors de la Universitat de Bielefeld (Alemanya) estan molt prop 

de trobar el que seria el desodorant perfecte, ja que han aconseguit desxifrar el 

mecanisme de producció de l’olor: Els bacteris de la suor generen aproximadament 

2600 enzims, però sospiten que només una dotzena d’ells provoquen la descomposició 

de molècules de la suor produint substàncies d’olor desagradable. Si s’aconsegueix 

aïllar-los es podria actuar específicament sobre ells i no hi hauria necessitat d’afegir 

entre els ingredients alguns productes la innocuïtat dels quals és molt  qüestionable. 

Respecte a aquest tema, segons un estudi sobre desodorants i antitranspirants 

realitzat per Leo Gros i Keith Healey traduït i adaptat per IQS Universitat Ramon Llull 

l’any 2009, el principal producte de degradació bacteriana de la suor és l’àcid (E)-3-

metil- 2-hexenoic (o trans-3-metil-2-hexenoic), responsable de la mala olor associada a 
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la suor. L’isòmer Z (o cis) de l’àcid 3-metil-2-hexenoic també contribueix però en 

menor grau. 

Un estudi del departament de medicina de Saint Josep Hospital-Resurrection Health de 

Chicago, posa de manifest que la utilització freqüent  de desodorants està relacionada 

amb el càncer de mama. 

Els antitranspirants i els desodorants tenen una sèrie d’ingredients fonamentals: 

-Substàncies portadores. Per a que desodorants i antitranspirants siguin aplicats de 

forma eficaç sobre la pell, han de ser emmagatzemats en les anomenades substàncies 

portadores. 

Els productes que es presenten en forma de barra tenen ingredients com la cera 

(combinació d’oli de ricí hidrogenat, grasses de glicerol i alcohol estearílic), que ajuda a 

mantenir la forma. 

L’aigua s’utilitza a sovint com a transportadora d’altres ingredients, ja que incorpora 

fluïdesa als productes líquids i en crema i ajuda a escampar-los per la pell. 

Als productes presentats en forma d’aerosol els principis actius s’emmagatzemen en 

un líquid neutre, a sovint ciclometicona,  que els permet ser aplicats fàcilment i que es 

sol combinar amb una substància mineral més densa (hectorita de disteardimoni), que 

proporciona estructura i evita que els ingredients més pesats precipiten al fons. 

-Agents antimicrobians. Maten els bacteris i retarden el seu creixement, per la qual 

cosa disminueixen el nombre de catabòlits olorosos responsables de l’olor corporal 

produït per la degradació de la suor.  

Les sals d’alumini dels antitranspirants són agents antimicrobians naturals, però també 

se’n han  desenvolupat d’altres com el triclosan, farnesol, amonis quaternaris, 

clorhexidina, olis essencials (timó, eucalipte, romer) etc. 

L’alcohol també es efectiu per matar bacteris i, a més, els principis actius de 

desodorants i antitranspirants a sovint es dissolen en ell, ja que aquest s’eixuga 

ràpidament un cop s’aplica a la pell i proporciona una sensació immediata de frescor.   

La tendència actual és reduir o eliminar l’etanol per meticones volàtils amb la finalitat 

de minimitzar la irritació derivada de la deshidratació en excés que provoca l’aplicació 

diària d’etanol sobre la pell.  

-Biocides i/o sals d’alumini. Són substàncies astringents que actuen reduint la 

transpiració de la glàndula sudorípara a la superfície de la pell  sense bloquejar 

totalment la transpiració natural. 
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Les sals d’alumini (clorhidrat d’alumini, zirconi, sals clorhidroxialantoinat d’ alumini, 

clorhidroxilactat d’alumini) són el principi actiu en els antitranspirants, i el tipus 

utilitzat dependeix de si la presentació del producte és en aerosol, líquid, gel o barra.  

Aquests compostos presenten també una notable acció antimicrobiana front als 

microorganismes implicats en la producció de l’olor corporal que els confereix 

propietats típicament desodorants. 

-Substàncies que actuen sobre el procés enzimàtic. Bloquegen la reacció enzimàtica 

que produeix la formació de compostos volàtils causants de la mala olor sense atacar 

la flora de la pell. Aquest mètode és molt poc agressiu, i permet mantenir l’equilibri 

natural de la flora sapròfita que viu a la superfície corporal protegint així el cos d’una 

possible contaminació patògena. 

Actius amb propietats antioxidants8 com el tocoferol, àcid ascòrbic, citrat de trietil, 

BHT i BHTA estan inclosos en aquest grup. 

- Substàncies absorbents, fragàncies i condicionadors de la pell. Els compostos 

absorbents no interfereixen en la flora bacteriana ni en la producció de suor i actuen a 

traves d’un procés físic i químic neutralitzant els complexos olorosos i formant-ne 

d’altres carents d’olor. 

Derivats dels àcids làctic o tartàric, òxid de zinc, resines d’intercanvi iònic, polímers 

porosos que actuen com micro esponges i agents quelants59 són alguns dels seus 

representants. 

Hi ha desodorants i antitranspirants que en la seva formulació inclouen perfums i 

compostos aromàtics que emmascaren l’olor corporal. Poden presentar-se sols o 

acompanyats d’altres tipus d’ingredients que si que actuen sobre els mecanismes de 

formació o degradació de la suor. 

Pràcticament tots els productes contenen també olis emol·lients22 per aliviar i suavitzar 

la pell. 

-Conservants. La seva funció és allargar la vida del producte i evitar reaccions entre els 

seus components. Els parabens són un tipus de conservant habitual, encara que la 

majoria de desodorants i antitranspirants no en contenen ja que aquests productes 

tenen la capacitat d’autoconservació 

-Propel·lents58. Només s’incorporen en el cas de productes en aerosol, que impulsen 

una capa prima del producte cap a la pell. Per crear aquesta capa s’afegeixen els 

propel·lents de pressió baixa, mitjana i alta que produeixen una dispersió intensa sobre 

la pell. 

Són propel·lents els butà, isobutà i el propà. 
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  6.2.2 Composició i avaluació  

 
En aquest apartat s’esmentaran tots els components dels desodorants i 

antitranspirants estudiats classificant-los d’acord en les valoracions realitzades per Öko 

Test (sense dades, producte no classificat o que s’ha d’avaluar individualment,                      

recomanat, utilització limitada, no aconsellable i gens recomanat), ja que al  tractar-se    

d’una empresa alemanya segueix en les seves qualificacions les directrius marcades 

per la normativa europea.  

Hi ha també una menció, realitzada per Greenpeace, per a aquells productes que amb 

la seva utilització posen en perill la biodiversitat.  

Baix de cada producte es presenta un gràfic en les qualificacions que estableixen les 

dos empreses que s’han pres com a referència per a fer les avaluacions dels 

ingredients (Öko Test i EWG), i on es pot comparar el grau de divergència existent 

entre les mateixes.  

 

AXE Dark temptation. (Desodorant per a home) (Esprai) 

      alcohol denat, limonene, parfum. 

      citral,citronellol, linalool,polyaminopropyl biguanide stearate.  

      amyl cinnamal, propylene glycol.  

      butane, coumarin, propane.   

      isobutane. 
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Imatge 34: Axe 
Font: pròpia 

Gràfic: 4. Font: pròpia 
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BONTÉ everyday dermo life 24h 0% alcohol. (Antitranspirant per a dona) (de bola) 

         alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-ciclohexene 

carboxaldehyde, limonene, parfum.     

     aqua, allantoin, benzyl salicylate, citral, citronellol, linalool, 

phenoxyethanol. 

     cyclopentasiloxane, ethylparaben, propylene glycol, steareth-2, 

steareth-21. 

     aluminum chlorohydrate, BHT,  coumarin, PPG-15 stearyl 

ether.   

         butylparaben, methylparaben, propylparaben, triclosan.  
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BYLY sensitive sin perfume. (desodorant per a dona) (de bola)    

       aqua, C12-15 alkyl benzoate, glycerin, hydrolyzed silk, 

phenoxyethanol. 

       butylene glycol, steareth 2, steareth 20.   

       aluminum sesquichlorohydrate, BHT, PPG 15 stearyl ether.   
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DOVE original 48 h  0% alcohol + vitamina E. (Antitranspirant per a dona) (Esprai) 

      alpha-isomethyl ionone, butylphenyl methylpropional, hexyl 

cinnamal, parfum. 

      benzyl alcohol, benzyl salicylate, C12-15 alkyl benzoate, citric 

acid, citronellol, disteardimonium hectorite, eugenol, geraniol, 

helianthus annuus seed oil, linalool, octyldodecanol, tocopheryl 

acetate.    

      cyclopentasiloxane, dimethiconol, propylene carbonate.  
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        aluminum chlorohydrate, BHT, butane, coumarin, PPG-14 butyl ether, propane.  

        isobutane.  
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FA 24h tropical breeze. (Antitranspirant per a dona) (de bola) 

     parfum. 

     aqua, tocopheryl acetate. 

     steareth 2, steareth 21. 

     aluminium chlorohydrate, PPG 15 stearyl ether, 
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NIVEA invisible for black & white original 48 h. (Antitranspirant per a dona) (Esprai) 

      palmitamidopropyltrimonium chloride 

      alpha-isomethyl ionone,  butylphenyl methylpropional, limonene, 

parfum.  

      aqua, benzyl alcohol, C12-15 alkyl benzoate, citronellol,   

disteardimonium hectorite, geraniol, isopropyl palmitate, linalool, 

octyldodecanol. 

      cyclomethicone, dimethiconol, propylene carbonate, propylene 

glycol.           

      aluminum chlorohydrate ,butane, propane. 

      isobutane. 
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NUÁ 100% natural 24 h sin aluminio. (Desodorant per a dona) (Esprai)  

      parfum. 

       aqua, benzyl alcohol, farnesol, glycerin, potassium 

sorbate, romarinus officinalis leaf extract, salvia Officinalis 

leaf extract,  Sodium Benzoate. 

        C 12-15 pareth-12.  

        potassium alum. 
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REXONA women long lasting protection.  (Antitranspirant per a dona) (Esprai) 

      hydrolysed com starch,  sodium starch octenylsuccinate.  

       alpha-isomethyl ionone, butylphenyl methylpropional, hexyl 

cinnamal, hydrated silica, limonene, parfum, silica. 

       aqua, benzyl alcohol, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, 

cinnamyl alcohol, citral,  citronellol, disteardimonium 

hectorite, gelatin crosspolymer, geraniol, linalool, maltodextrin, 

sodium benzonate  

       cyclopentasiloxane, propylene carbonate, 

       aluminium chlorohydrate, BHT,butane, coumarin,PPG-14 butyl  

ether, propane. 

       isobutane. 

                caprylic / capric  triglyceride. 
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 SANEX  men dermo extra cool.  (Antitranspirant d’home) (Esprai) 

       parfum. 

       disteardimonium hectorite. 

       cyclomethicone, dimethiconol, propylene carbonate. 

       aluminium chlorohydrate, butane, dimethicone, propane.  

       isobutane. 
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WILLIAMS expert  ice blue. (Desodorant d’home) (Esprai) 

       alcohol denat, alpha-isomethyl ionone, butylphenyl 

methylpropional, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde, limonene,parfum. 

        citral,  citronellol, geraniol, linalool, octylodecanol. 

        coumarin, propane,  

        isobutane. 
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6.3 SABONS DE MANS LÍQUIDS 

 

6.3.1 Generalitats 

Està demostrat que rentar-se les mans és la mesura més barata, eficaç i senzilla per a 

la prevenció de les infeccions. Se sap, de fet, que evitaria gairebé la meitat de les morts 

per diarrees i una de  cada quatre per infeccions respiratòries agudes en menors de 

cinc anys. En l’ambient hospitalari cada any 2 milions de persones contrauen malalties 

per infeccions nosocomials i, com a conseqüència, es produeix la mort de prop de 

90.000 pacients hospitalitzats. La higiene de les mans és la mesura preventiva més 

eficaç i econòmica front aquest problema. 

La producció del sabó és coneguda des de fa més de dos milions d'anys. Al principi va 

ser emprat des del punt de vista mèdic i no va adquirir importància fins a principis de 

la nostra era. A la fi del segle XVIII és quan va començar a ser fabricat industrialment. 

Abans del segle XVIII, l'elaboració del sabó va ser una tasca principalment casolana en 

la qual s'empraven com a matèries primeres cendres vegetals i greixos vegetals o 

animals. 

Encara que els sabons no tenen efecte antimicrobià, l’arrossegament ja redueix de 

forma significativa la càrrega bacteriana que es troba a la capa més superficial de la 

pell. 

A la segona meitat del segle XIX diversos factors econòmics i tecno científics van 

produir el desenvolupament de la indústria del sabó. El procés industrial es diferencia 

poc del casolà: les cendres se substitueixen per l’ hidròxid de sodi principalment, 

encara que també s'utilitza l’hidròxid de potassi. Als diferents tipus de sabó se li poden 

addicionar, segons l'ús a què es destinin, colorants, perfums, emulgents, desinfectants, 

etc.. La reacció entre un greix i un àlcali (coneguda per reacció de saponificació62) 

produeix, a més de sabó, glicerina, que també s'aprofita. 

 El sabó per a ús domèstic pot ésser presentat en pastilles, en escates, granulat, en pols 

i líquid. Els greixos sòlids ordinaris acostumen a donar sabons durs. Si s'utilitzen olis 

viscosos en productes no saturats s'obtenen sabons tous. 

Els sabons són sals sòdiques d'àcids grassos de cadena llarga. 
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6.3.2 Composició i avaluació  

 
 
Continuant amb el sistema utilitzat en desodorants i antitranspirants, ara  

s’esmentaran tots els components dels sabons de mans estudiats classificant-los 

d’acord en les valoracions realitzades per Öko Test (sense dades, producte no 

classificat o que s’ha d’avaluar individualment, recomanat, utilització limitada, no 

aconsellable i gens recomanat   ).  

 

Es segueix amb la menció realitzada per Greenpeace per a aquells productes que amb 

la seva utilització posen en perill la biodiversitat i, també, amb els gràfics de la 

classificació dels ingredients segons Öko Test i EWG. 

 

BALNERIS dermo. Con extracto de algodón y proteínas de la leche. 

       undecylamidopropyltrimonium methosulfate, 1,2-hexanediol, 

       butylphenyl methylpropional, parfum. 

       aqua, cítric acid, cocamidopropyl betaine, glyceryl 

cocoate, glycerin, gossypium herbaceum (cotton), hydrolyzed 

milk protein, linalool, phenoxyethanol, seed oil, sodium 

chloride, tocopherol, urea. 

        cocamide DEA, PEG-7, polysorbate 80, sodium laureth 

sulfate. 

        decylene glycol, styrene/acrylates copolymer. 

        methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
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BONPREU Sabó de mans maduixa 

       limonene, parfum, 

       aqua, citric acid, linalool, sodium chloride.  

       cocamide DEA, propylene glicol, sodium laureth sulfate. 

       coumarin, styrene acrylates copolymer.     

       methylchloroisothiaazolinone-methylisothiazolinone. 
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DICORA dermo con algodón 

      limonene, parfum. 

       aqua, benzoic acid, benzyl alcohol, citric acid, 

cocamidopropyl betaine, coco-glucoside, glycerin, gossypium 

herbaceum seed extract, potassium sorbate, sodium 

benzoate, sodium chloride. 

       cocamide DEA,  sodium laureth sulfate, 

        styrene/acrylates copolymer. 
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             methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
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HENO de PRAVIA crema de jabón enriquecida 

      parfum. 

      aqua, CI 77891, cinnamyl alcohol, citric acid, citronellol,   

eugenol, geraniol, glycerin, linalool, sodium cocoate, sodium 

chloride, sodium tallowate. 

      CI 12490,CI 21108. 

      coumarin,tetrasodium EDTA. 

      CI 74260.   
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LEGRAIN Jabón de manos Moussel 

      alpha-isomethyl ionone, limonene, parfum. 

      aqua, citronellol, cocamidopropyl betaine, geraniol, lactic 

acid, linalool, sodium benzoate, sodium chloride, sodium 

lactate. 

      CI 42051, sodium laureth sulfate. 

      CI 15985, coumarin, polyquarternium-7. 

       CI 17200.  
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PALMOLIVE naturals con leche de oliva 

      parfum, limonene. 

      aloe barbadensis leaf extract, aqua, citric acid, cocamide 

MEA,  cocamidopropyl betaine, linalool, olea europaea oil, sine 

adipe lac, sodium benzoate, sodium chloride, sodium salicylate.  

      sodium laureth sulfate. 

      polyquaternium-7, styrene/acrylates copolymer, tetrasodium 

EDTA.  
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ROYALE BOUQUET collection by Baylis & Harding. Lilac & English Lavender 

        parfum (fragance).  

       aqua, citric acid, cocamidopropyl betaine, glycerin, 

magnesium chloride, sodium chloride. 

       cocamide dea, sodium laureth sulfate. 

       CI 15985 (yellow 6),  tetrasodium EDTA. 

       CI 19140 (yellow 5), magnesium nitrate, 

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.  
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SANEX higiene protector dermo active 3  

      caprylyl glycol, parfum. 

      aqua, benzoic acid, cocamidopropyl betaine, coco-

glucoside,    glycerin, lactic acid, sodium benzoate,  sodium 

chloride, sodium lactate, sodium salicylate, zinc sulfate. 

       sodium laureth sulfate 

       polyquaternium-7, styrene/acrylates copolymer 
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S & S lavanda  

    protein extract 

     parfum.      

     aqua, glyceryl cocoate, glyceryn, linalool, sodium chloride.     

     CI: 28440, 14720, 42051, cocamide DEA, PEG – 7, sodium 

laureth sulfate. 

       coumarin. 

      methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, CI 19140.  
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VECKIA sabó de glicerina  

      hexyl cinnamal, limonene, parfum. 

      aloe barbadensis (leaf juice), aqua, avena sativa (kernel 

extract), caramel, citric acid, cocamidopropyl betaine, 

glyceryl oleate, glycerin, linalool, mel extract, potassium 

sorbate, sodium benzoate, sodium chloride, sodium 

methylparaben, sodium sulfate. 

       laureth-2, lauryl methyl gluceth-10 

hydroxypropyldimonium chloride, PEG-55 propilenglicol 

oleate, propylene glycol, sodium laureth sulfate. 

       CI 15985. 

       CI 19140, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
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6.4 RENTAPLATS A MÀ 

6.4.1 Generalitats 

Encara que alguns tipus de brutícia es poden eliminar només amb aigua calenta, quan 

hi ha grassa s’ha d’utilitzar algun tipus de producte que faciliti l’eliminació d’aquesta.  

Els detergents són  substàncies tenso actives i amfipàtiques que tenen la propietat 

química de dissoldre els greixos o la matèria orgànica d’un objecte. Els sabons són un 

detergent més. 

Poden tenir 20 o més components segons els beneficis que el detergent està destinat a 

oferir, i en el cas dels detergents  rentaplats a mà les matèries primes generals i les 

seves funcions són: 

- Aigua. És el component majoritari i el medi on es dissolen la resta dels components 

dels detergent. Com que pot facilitar la contaminació és important que sigui 

microbiològicament apta. 

- Additius solubilitzants. Alguns rentaplats a mà presenten en la seva formulació una 

solubilitat limitada que requereix l’ús d’aquests additius per afavorir la solubilitat en 

aigua dels tensioactius. Poden ser: etanol, glicerina, propilenglicol, urea, etc. 

- Polímers dispersants. Un cop eliminada la brutícia de la superfície és important que 

aquesta no es torni a dipositar de nou damunt la superfície neta. Els polímers 

dispersants ajuden en la suspensió de les partícules i poden ser iònics (homopolímers 

d’àcid acrílic i copolímers d’àcids acrílics i maleic) i no iònics (polietilenglicol, alcohol 

polivinílic, y alguns copolímers d’etoxi). 

- Constructors i quelants. Són qualsevol material que tingui com a funció principal 

l’eliminació de ions de Ca2+ i Mg2+ de solucions aquoses per tal que no es produeixi la 

precipitació dels surfactants70 aniònics. Les preocupacions ambientals associades amb 

la gran alliberació de fosfats i sulfats a l’atmosfera han substituït el tripolifostat de sodi 

(STPP) per l’àcid cítric i el nitriloacetat de sodi que són més biodegradables. L’EDTA és 

un altre quelant habitual. 

- Agents segrestants. Són additius per disminuir la duresa de l’aigua, la qual cosa és 

important perquè si s’utilitzen aigües dures, les sals presents poden arribar a 

desestabilitzar la fórmula. 

- Conservants. Són per mantenir l’estabilitat evitant així la contaminació bacteriana del 

detergent (propil i metil parabens). 

- Colorants – essències. Li donen al producte un acabat agradable i disminueixen la 

mala olor que poden provocar altres components. 
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- Espessants. Augmenten la viscositat del detergent i milloren la seva aparença donant 

sensació de major qualitat. És freqüent utilitzar clorur de sodi (sal comuna dissolt en 

aigua pel seu cost econòmic. 

- Additius protectors de la pell. Contraresten l’acció nociva dels tensioactius sobre la 

pell (glicerina, col·lagen, àloe vera, trietanolamina...). 

- Nacarants/opacificants.  No tenen cap funció específica excepte la de donar-li al 

producte un aspecte perlat més atractiu visualment. Ha de ser compatible amb la resta 

de components de la fórmula per no desestabilitzar-la (estearat de polietilenglicol). 

- Reguladors de pH. S’utilitzen per obtenir un detergent neutre (pH 6-7) que eviti els 

problemes d’irritació de la pell. Per augmentar el pH s’utilitzen àlcalis com l’ hidròxid 

de sodi, i per disminuir-lo àcids com el cítric, bòric o clorhídric. 

També és important en aquests sabons el poder dispersador de la brutícia, que les 

gotes de greix no es reagrupin durant el màxim temps possible. Per altra banda, en 

ocasions, agents antibacterians que eliminin els gèrmens patògens responsables 

d’intoxicacions alimentàries. 

- Reforçadors de l’escuma. En absència de grassa els surfactants mantenen l’escuma, 

però aquesta es col·lapsa ràpidament en presència de brutícia i sobretot de partícules 

grasses. Les alcanolamides són estabilitzadors efectius d’escuma. 

Els rentaplats a mà faciliten el despreniment de la brutícia augmentant l’esllavissament 

de la superfície que es vol netejar gràcies als tensioactius del  netejador, el component 

fonamental dels rentaplats a mà i també anomenats surfactants o emulsionants,que 

absorbeixen les partícules de grassa que seran arrossegades amb l’aigua. 

Els surfactants han de complir amb el percentatge de biodegradabilitat mínima 

especificada en la legislació vigent. 

El poder netejador dels rentaplats a mà depèn de la concentració de la seva matèria 

activa.En funció de la seva major o menor dispersió en aigua, i la seva major o menor 

estabilització de les micel·les o col·loides, els tensioactius s’utilitzen com emulsionants, 

humectants37, detergents, solubilitzants, escumants i dispersants. 

Es van desenvolupar durant la primera meitat del S XX i han desplaçat al sabó 

tradicional. Avui en dia també es produeixen tensioactius a partir de fonts naturals per 

extracció, sent alguns d’ells molt acceptats en cosmètica natural i biològica. 

Les propietats dels tensioactius s’obtenen a través de la seva estructura molecular. 

Estan compostos per una part hidròfoba i una resta hidròfila, o soluble en aigua. Es diu 

que són molècules anfifíliques. En contacte amb l’aigua les molècules individuals 

s’orienten de forma que la part hidrofòbica sobresurt del nivell de l’aigua, encarant-se 
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a l’aire, mentre que la part hidrofílica queda submergida. Un altre fenomen és que les 

molècules anfifíliques s’alineen de forma que les parts hidrofíliques queden d’un costat 

i les parts hidrofòbiques de l’altre, per la qual cosa comencen a formar bombolles, les 

parts hidròfobes queden al centre, i les restes solubles en aigua queden llavors a la 

perifèria dissoltes en l’aigua. Aquestes estructures s’anomenen micel·les. 

La classificació dels tensioactius es fonamenta en el seu poder de dissociació en 

presència d’un electròlit i de les seves propietats físico-químiques. Poden ser: iònics o 

no iònics; i dintre dels iònics, segons la càrrega que tingui la part que presenta 

l’activitat de superfície, seran: aniònics, catiònics i amfòters. 

Els iònics, amb una forta afinitat per l’aigua, motivada per la seva atracció 

electrostàtica cap als dipols de l’aigua, poder arrossegar a les solucions de cadenes 

d’hidrocarburs, per exemple l’àcid palmític, pràcticament no ionitzable és insoluble, 

mentre que el palmitat sòdic és soluble completament ionitzat. 

Els tensioactius aniònics són aquells que presenten càrrega negativa al grup hidròfil. Hi 

ha tensioactius, per exemple els àcids carboxílics, que a baix pH no presenten càrrega 

elèctrica neta, però que a pH més elevats són aniònics. 

Actuen contra les grasses d’origen animal i vegetal, i poder ser no hidrolitzables, 

eficaços però irritants per la pell, i hidrolitzables, de menor eficàcia però més 

escumants i menys irritants. Són els que més es produeixen a escala industrial en 

quant a volum. 

En els tensioactius catiònics, la part hidròfila té una càrrega positiva. Les substàncies 

que a pH alts no presenten càrrega neta però a pH menors són catiònics també 

s’inclouen en aquest grup (alquil amines). 

Tenen una elevada adherència en diferents substrats i una alta persistència en aquesta 

adhesió. Aquests compostos canvien les propietats superficials i converteixen una 

superfície hidrofílica en hidrofòbica i a l’inrevés. 

Les amines de cadena llarga i les seves sals, tant amines quaternàries com 

imidazolines, tenen propietats bactericides i poden matar diferents microorganismes o 

al menys retardar el seu creixement.  

Els tensioactius amfòters tenen un grup catiònic i un grup aniònic i la càrrega de la 

molècula ha de canviar amb el pH. Tenen una càrrega positiva en ambients àcids, 

càrrega negativa en un medi bàsic, i en medi neutre tenen una forma intermèdia 

híbrida. 

Augmenten l’estabilitat de l’escuma davant cossos grassos, la qual cosa és important 

donat que l’eficàcia d’un rentaplats a mà es valora segons el temps que es manté 

l’escuma. Dit això, els productes amb més matèria activa tenen més escuma inicial. 
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Quan els tensioactius absorbeixen les partícules de greix queden inactius i el volum 

d’escuma disminueix. 

Els tensioactius no iònics no contenen grups funcionals dissociables (ionitzables), i per 

tant no es dissocien en ions a l’aigua. Com tots els tensioactius tenen una part polar 

(sol ser un grup alcohol o èter) i una no polar (principalment una cadena alifàtica). 

Actuen reforçant l’acció dels tensioactius aniònics i tenen poder mullant, la qual cosa 

facilita l’eliminació del greix.  

 

6.4.2 Composició i avaluació 

Per finalitzar les classificacions dels ingredients dels productes objecte d’aquest treball 

es continuarà amb el mateix sistema que s’ha utilitzat fins ara i també amb les 

valoracions realitzades per Öko Test (sense dades, producte no classificat o que s’ha 

d’avaluar individualment, recomanat, utilització limitada, no aconsellable i gens 

recomanat).  

 

Es segueix amb la menció realitzada per Greenpeace per a aquells productes que amb 

la seva utilització posen en perill la biodiversitat,  amb els gràfics de classificació dels 

ingredients segons Öko Test i EWG, i es presenta un quadre amb els percentatges de 

tensioactius de tots els rentaplats a mà estudiats. 
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BOSQUE VERDE ultra concentrado 

< 5%: tensioactius no iònics 

≥ 5% però  ˂15% : tensioactius aniònics 

       Parfums. 

       2-bromo-2-nitropropane -1,3-diol, 

methylchloroisothiazolinone. 
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CO ALIMENT. Lavavajillas concentrado ultra 

˂ 5%: tensoactius70 amfòters, tensoactius no iònics 

> 15% però ˂ 30% tensoactius aniònics 

      limonene, parfum.  

      methylchloroisothiazolinone. 
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CORAL original con ingredientes activos y extractos 

naturales de limón 

> 5% però ˂ 15% tensioactius aniònics 

˂ 5%        limonene, parfum. 

˂ 5%        citral. 

 ˂ 5%       benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.  
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DIA. Lavavajillas concentrado extra higiene  

˂ 5% tensoactius amfotèrics, tensoactius no iònics 

 ≥ 5% però ˂ 15% tensoactius aniònics 

       parfum.  

       2-bromo -2-nitropopane-1,3 diol, 

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
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FAIRY ultra  

≥5% però ˂ 15% tensoactius no iònics 

 ≥ 15% però ˂ 30% tensoactius aniònics 

      parfum. 

      phenoxyethanol. 

      methylisothiazolinone.  
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FLOTA fórmula mejorada 

˂ 5% tensoactius no iònics 

≥ 5% però ˂ 15% tensoactius aniònics 

       parfum. 

       methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.  
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LAGARTO ultra concentrado 

˂ 5% tensioactius no iònics 

 >15% però ˂ 30% tensioactius aniònics 

       limonene        

       conservants: 2-bromo-2-nitropopane-1,3-diol,   

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
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 MICAL concentrado 

 

˂ 5% tensioactius no iònics, tensioactius amfotèrics 

≥ 5% però ˂ 15% tensioactius aniònics 

       parfum, limonene . 

       2-bromo-2-nitropopane -1,3 -diol, 

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.  
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MISTOL original 

˂ 5% tensioactius amfotèrics 

 ≥ 5% però ˂ 15% tensioactius aniònics 

       limonene. 

       conservants: 2-bromo-2-nitropopane- 1,3-diol,  

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.  
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TAULA DE PERCENTATGES DELS TENSIOACTIUS PRESENTS ALS RENTAPLATS A MÀ 

 

 Taula: 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
Tensioactius 

Bosque 
Verde 

Co 
Aliment 

Coral Dia Dis net Fairy Flota Lagarto Mical Mistol 

Aniònics 
≥ 5% però 

˂15% 
>15% però 

<30% 
>5 % però 

<15% 
≥ 5% però 

˂ 15% 
>10% però 

˂ 15% 
≥15% però 

˂ 30% 
≥ 5% però 

˂ 15% 
>15% però 

˂ 30% 
≥ 5% però  

˂ 15% 
≥ 5% però 

˂ 15% 

Catiònics           

Amfòters  <5%  ˂ 5%     ˂ 5% ˂ 5% 

No iònics 
< 5% <5%  ˂ 5%  ≥5% però 

˂ 15% 
˂ 5% ˂ 5% ˂ 5%  
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6.5 ESTUDI DELS INGREDIENTS 

Un cop nombrats i classificats tots els components dels desodorants, sabons de mans 

líquids i rentaplats a mà segons les valoracions efectuades per l’alemanya Öko Test, 

s’explicarà la funció i possibles efectes adversos dels components assenyalats com a no 

aconsellables       i com gens recomanats       per aquesta empresa, prioritzada front 

l’americana EWG per ser europea i que, per tant, segueix les directrius marcades per la 

Comunitat. Es reflectirà també la valoració que efectua EWG d’aquests ingredients.  

Posteriorment i de forma més breu també s’indicarà la utilitat i classificació de la resta 

de components. 

El motiu de la comparativa entre les dos empreses és el ja esmentat anteriorment: els 

criteris de classificació difereixen en ocasions considerablement segons el país que 

realitza l’estudi, per la diferent normativa existent, les consideracions que es tenen en 

conte o  les bretxes de dades existents. 

  

2-Bromo -2-nitropopane-1,3 diol.  

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell  7-9 de perillositat 

(EWG). 

Es localitza en rentaplats a mà. 

És un conservant antimicrobià que funciona mitjançant la 

formació de formaldehid en els productes cosmètics. Les 

persones exposades a aquest tipus d'ingredients que alliberen 

formaldehid poden desenvolupar una al·lèrgia al formaldehid o 

una al·lèrgia al propi producte. Als EUA, aproximadament el 20% de cosmètics i 

productes de cura personal conté un alliberador de formaldehid, sent la freqüència de 

l'al·lèrgia de contacte a aquests ingredients molt més gran entre ells que entre els 

europeus.  

Aluminum chlorohydrate. (Al2ClH10O5) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell  4 de perillositat 

(EWG). 

Es localitza en desodorants i antitranspirants. 

És un agent antitranspirant i desodorant i astringent. La seva 

acció astringent redueix la suor, però també pot causar càncer de 

mama al provocar la mutació de les cèl·lules. Això és perquè a 

Imatge 63: 2-Bromo -2-

nitropopane-1,3 diol 

Font:http://pubchem.ncbi.

nlm.nih.gov 

  

Imatge 64: Al2ClH10O5 
Font:http://pubchem.
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l’evitar l’eliminació de toxines a través de les aixelles força al cos a dipositar-les  a les 

glàndules limfàtiques que es troben baix el braç . Aquesta seria la raó de que la majoria 

dels tumors cancerígens de mama es localitzen precisament on es troben aquestes 

glàndules.  

Hi ha també una evidència moderada de ser un producte tòxic per al sistema nerviós 

humà ja que pot provocar inflamació de la pell, i tancar els porus. Estudis en animals 

mostren irritació de la pell en dosis moderades; possible toxina ambiental. 

Aluminum sesquichlorohydrate. (Al4Cl3(OH)9) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 2 de perillositat 

(EWG).  

Es localitza en desodorants i antitranspirants. 

Complex de clorur d’alumini bàsic amb funció antitranspirant, 

desodorant i astringent en cosmètica. 

En productes en aerosol hi ha una evidència limitada de toxicitat, 

ja que es sospita pot causar asma. No s’ha detectat en el teixit 

humà o l’orina. El seu ús està restringit en els cosmètics 

canadencs.  

Benzisothiazolinone. (1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona) 

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell 6-7 de perillositat 

(EWG) 

Es localitza en els rentaplats a mà. 

Producte antimicrobià que pot causar al·lèrgies i toxicitat en el 

sistema immunològic quan és utilitzat en productes per a ús en 

la pell i en els llavis. També hi ha evidències de ser irritant en 

ulls, pell i pulmons. 

Perillós per al medi ambient i molt tòxic per als organismes aquàtics. 

 
BHT (butylated hydroxytoluene) o també E-321. (C15H24O) 

Producte no aconsellable  (Öko Test). Nivell 6 de perillositat 

(EWG).  

Es localitza en desodorants i antitranspirants. 

Imatge 65: Al4Cl3(OH)9 

Font:http://pubchem.n
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Imatge 66: 1,2-bencisotiazol-
3(2H)-ona 
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Imatge 67: C15H24O 
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És un producte químic que s’utilitza per impedir l’oxidació i que també és fragància i 

emmascarant de l’olor de les altres substàncies de la fórmula del desodorant. No és 

adequat per a la cosmètica natural i per llei s’imposen restriccions: només es pot 

utilitzar en concentracions des de 0,0002% a 0,5%. 

El BHT s’absorbeix per la pell i es presenta en l’orina. A dosis altes s’ha observat que 

provoca danys renals i hepàtics en rates. Provoca irritació de la pell, ulls i pulmons i 

toxicitat sistèmica. Existeix un test in vitro amb cèl·lules mamàries que han mutat i 

algun estudi en animals provocant la formació de tumors a dosis elevades. 

Butane  (C4H10) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 7 de perillositat 

(EWG). 

Es localitza en desodorants i antitranspirants.  

Els productes  en aerosol estan dissenyats per actuar a 

través d’una fina capa que és impulsada cap a la pell. Per 

crear aquesta capa, els productes contenen propel·lents de pressió baixa, mitjana i alta 

que provoquen una dispersió sobre la superfície de la pell. Un d’aquests propel·lents 

és el butane, un hidrocarbur no adequat per als cosmètics naturals. 

Segons la directiva de cosmètics està prohibit utilitzar aquest producte si la seva 

concentració és superior al 0’1% i, en determinades dosis, pot existir perill durant 

l’embaràs.  

Butylparaben. (C11H14O3) 

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell 7 de perillositat (EWG). 

Es localitza en desodorants i antitranspirants. 

És un ingredient de fragància i conservant. 

Hi ha forta evidència que pot ser tòxic per a la pell humana o 

al·lergen i disruptor endocrí20 humà. Interfereix amb l'expressió de 

gens. En animals s’han documentat trastorns tals com una 

disminució en la qualitat de l’esperma. 

A Dinamarca està prohibit en productes cosmètics per a nens 

menors de 3 anys, i s’ha determinat com a segur per al seu ús en 

cosmètics encara que subjecte a restriccions de concentració. 

Imatge 68: C4H10 

Font: Wikipedia 

Imatge 69: C11H14O3 
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CI 15985. (C16H10N2Na2O7S2) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell de perillositat 1 

(EWG).  

Es localitza en els sabons de mans líquids 

Colorant designat com a segur per a l’ús general, però que ha 

de ser evitat per asmàtics i ocasionalment pot desencadenar 

al·lèrgies. 

 

CI 17200. (C16H13N3NaO7S2
+) 

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell de 

perillositat 2 (EWG). 

Es localitza en els sabons de mans líquids. 

Aquest producte és un colorant (roig) subjecte a 

restriccions de fabricació i limitacions de 

concentració. Aprovat per la Directiva de cosmètics 

per a tots aquests productes, encara que hi ha 

informes que avisen pot atacar el fetge ja que pot 

separar-se l’anilina (un component del tint que 

pertany al grup d’amines aromàtiques). Es sospita també que provoca càncer en els 

éssers humans. 

CI 19140. (C16H9N4Na3O9S2) 

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell de 

perillositat 3 (EWG).  

Es localitza en els sabons de mans líquids. 

És un colorant cosmètic, que presenta una preocupació 

alta per la seva probabilitat de ser persistent o 

bioacumulatiu i una preocupació moderada en quant a 

toxicitat del sistema d’òrgans (no reproductiva). Ha de 

ser evitat per asmàtics i pot tenir efectes al·lèrgens, per 

la qual cosa el seu ús queda restringit a determinades 

concentracions i condicions de fabricació. 

Imatge 70: C16H10N2Na2O7S2 
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CI 74260.  (C32Cl16CuN8) 

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell de 

perillositat 5 (EWG).  

Es localitza en els sabons de mans líquids 

És aquest un producte utilitzat com a colorant. 

Presenta una preocupació alta per la seva probabilitat 

de ser persistent o bioacumulatiu i una preocupació 

moderada en quant a toxicitat del sistema d’òrgans 

(no reproductiva), ja que un o més estudis en animals 

mostren possibles efectes tòxics en dosis moderades. 

Els compostos orgànics halogenats són un grup de substàncies que contenen brom, 

iode o clor. Molts poden induir a al·lèrgies, alguns causen càncer i gairebé tots 

s’acumulen al medi ambient. A sovint, els fabricants argumenten que són inofensius i 

fins i tot útils, però això és cert quan es tracta de substàncies naturals i no artificials. 

 Coumarin  (C9H6O2) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 7 de 

perillositat (EWG). 

Es localitza en desodorants i antitranspirants i en els 

sabons de mans líquids. 

És una fragància que es troba a la natura però també es 

produeix de forma sintètica i que s’utilitza en cosmètica 

natural. Originàriament el coumarin es va aïllar de la “faba 

de tonka” (llavor d’un arbre originari de la zona tropical d’Amèrica). Segons la directiva 

de cosmètics, ha de ser declarat en el producte si supera la concentració de 0’001% en 

productes “Leave-on” i de 0’01% en productes “Rinse-off”. 

Estudis en animals mostren amplis efectes sistèmics en petites dosis, efectes en el 

comportament, cervell i sistema nerviós en dosis moderades i efectes sobre la 

reproducció en dosis elevades. També s’han observat canvis bioquímics. 
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Dimethicone. (C8H24O2Si3) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 3 de perillositat (EWG). 

Es localitza en desodorants i antitranspirants.  

És una silicona derivada del petroli amb funció emol·lient i 

antiespumant, per tant, no apte per a cosmètica natural. Es 

pot substituir per oli d’ametlles, d’alvocat o de qualsevol 

altra planta. És difícilment reciclable i és va acumulant al 

medi ambient. Les dimethicones, encara que són incompatibles amb els òxids i les sals 

de zinc, alumini, ferro etc, s’han trobat conjuntament  en la formulació d’algun 

desodorant. Aquest problema el solucionen els fabricants afegint un altre producte 

químic  com potser el calcium disodium EDTA que segresta aquests metalls. 

Glycol.   

No aconsellable (Öko Test). Nivell de perillositat 1 (EWG). 

Es localitza en els sabons de mans líquids. 

S’utilitza com a condicionador de la pell19, dissolvent, humectant i controlador de la 

viscositat. 

Estudis en animals mostren amplis efectes sistèmics21 en petites dosis, efectes en el 

comportament, cervell i sistema nerviós en dosis moderades i efectes sobre la 

reproducció en dosis elevades. També s’han observat canvis bioquímics. 

Isobutane. (C4H10) 

 Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell 7 de perillositat 

(EWG). 

Es localitza en desodorants i antitranspirants. 

És un propel·lent. 

Compost orgànic pertanyent a la família dels alcans isòmer del 

butà, considerat no apte per a cosmètica natural i gens 

recomanable per a ser aplicat a la pell quan els porus estan dilatats i humits després 

del bany (qualsevol substància s’absorbeix millor). 

Segons la directiva de cosmètics està prohibit utilitzar aquest producte si la seva 

concentració és superior al 0’1% i, en determinades dosis, pot existir perill durant 

l’embaràs. S’ha classificat com a producte cancerigen de categoria 2 per Oko Test i pot 

provocar irritacions. 

Imatge 75: C8H24O2Si3 
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Magnesium nitrate. (MgN2O6) 

Producte gens recomanat (Öko Test)Nivell de perillositat 1 

(EWG)  

Es localitza en els sabons de mans líquids. 

Pot formar nitrosamines carcinogèniques segons els estudis 

d’Oko Test i, en canvi, les investigacions realitzades per EWG 

només indiquen possibles efectes tòxics en animals en dosis 

moderades. 

 

Methylchloroisothiazolinone (C4H4ClNOS) –Methylisothiazolinone (C4H5NOS).  

Productes gens recomanats (Öko Test). Nivells 6  i 7de perillositat respectivament 

(EWG). 

Es localitzen en els sabons de mans líquids i en els rentaplats a mà. 

Pertanyen al grup d’ isotiazolinones i hi ha una forta evidència de ser tòxics per a la pell 

humana o al·lèrgens. Possibles irritants de la pell i existeix una limitada evidència 

respecte a ser  agents mutàgens. 

 La metilcloroisotiazolinona (5-cloro-2-metil-4- isotiazolin-3-ona) és 

un conservant amb efectes antibacterians i antifúngics. És eficaç 

contra els llevats, els fongs i contra els bacteris gram-positius i 

gram-negatius. Es utilitzat en molts productes per a la cura 

personal, en els cosmètics de base aquosa, detergents i també en 

pintures, pegaments... 

Quan s’utilitza en combinació amb la metilisotiazolinona se’l coneix 

pel nom comercial Kathon CG  

La metilisotiazolinona o MIT és un poderós biocida i conservant que 

s'utilitza entre altres coses en els  xampús i productes de neteja 

corporal per evitar el creixement microbià en solucions que 

contenen aigua. 
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Methylparaben (E218). (C8H8O3) 

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell 4 de perillositat (EWG) 

Es localitza en desodorants i antitranspirants.  

Ingredient de fragància i conservant. 

Els parabens són els conservants cosmètics més utilitzats pel seu baix 

preu i per la seva activitat bactericida i fungicida al producte. Es a dir, 

és un insecticida que evita els microbis als desodorants. 

S’han documentat fortes evidències de ser un disruptor endocrí 

humà, proves moderades de ser un producte immunològic humà o 

al·lergen i pot interferir en l’expressió de gens en imitar el 

comportament dels estrògens i afavorir el creixement de tumors 

associats als nivells d’aquestos com és el cas del càncer de mama. 

Els parabens, en qualsevol de les seves formes, es troben en més del 90% dels 

productes que romanen en pell i en més del 70% dels que s’esbandeixen. 

 

Determinat segur per al seu ús en cosmètics però subjecte a restriccions en la 

concentració.  

Polyquarternium-7.  (C11H21ClN2O) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 3 de perillositat 

(EWG). 

Es localitza en els sabons de mans líquids. 

és un polímer sintètic a base de compostos d'amoni 

quaternari usat com a agent antiestàtic6, formador de 

pel·lícules i fixador, que es presenta com un líquid 

transparent o groc pàl·lid. S’utilitza en cosmètica i en 

productes de cura personal, com ara xampús, condicionadors per als cabells, sabons de 

bany i productes de neteja. 

Se sospita que és una toxina ambiental i pot ser persistent o bioacumulable. 

Preocupació moderada per toxicitat del sistema d'òrgans (no reproductiva). 

 

 

 

Imatge 80: C8H8O3 
Font:http://pubche

m.ncbi. 

nlm.nih.gov 

 

Imatge 81: C11H21ClN2O 
Font:http://pubchem.ncbi. 

nlm.nih.gov 

 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C8H8O3&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C11H21ClN2O&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C8H8O3&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C11H21ClN2O&sort=mw&sort_dir=asc
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Potassium Alum  (AlH24KO20S2) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 1 de 

perillositat (EWG).  

Es localitza en desodorants i antitranspirants 

En els desodorants de pedra d’alum aquestes 

pedres estan compostes sobretot de Potassium 

Alum, una sal d’origen mineral amb funció 

astringent. 

El funcionament és senzill: en sec, les pedres es mantenen neutres, però en contacte 

amb l’aigua o la pell humida per la suor i en un medi àcid (com la suor) l’alum es dissol 

i allibera ions d’alumini. Així s’obstrueixen els porus, aconseguint-se  l’efecte desitjat  

en un antitranspirant. 

El sistema és similar al d’un desodorant convencional amb sals d’alumini, però les 

pedres només redueixen la transpiració un 30% quan lo desitjable seria un 50% i 

encara que controlen l’olor no l’eliminen totalment. 

La perillositat del producte resideix en que pot provocar la inflamació dels Canals de la 

suor. 

PPG-14 butyl ether. (C10H22O3)  

Producte no aconsellable (Öko Test). 

Nivell  1 de perillositat (EWG). 

Es localitza en desodorants i 

antitranspirants. 

 

No hi ha indicis de que sigui una toxina ambiental, persistent i bio acumulable. 

Aquest producte és un lípid emulsionant (ajuda en la barreja de dos substàncies poc 

miscibles o difícils de barrejar) i segons els estudis d’Oko Test no es considera  adequat 

en els cosmètics naturals, encara que no s’aporten més dades sobre la seva perillositat. 

PPG-15 stearyl ether.  (C21H44O2) 

Producte no aconsellable (Öko Test). 

Nivell  1 de perillositat (EWG).  

Es localitza en desodorants i 

antitranspirants. 

Imatge 82: AlH24KO20S2 
Font:http://pubchem.ncbi. nlm.nih.gov 

 

Imatge 83: C10H22O3 
Font:http://pubchem.ncbi. nlm.nih.gov 

 

Imatge 84: C21H44O2 
Font:http://pubchem.ncbi. nlm.nih.gov 

 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=AlH24KO20S2&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C10H22O3&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C21H44O2&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=AlH24KO20S2&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C10H22O3&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C21H44O2&sort=mw&sort_dir=asc
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En la classificació d’Öko-Test no s’especifica el motiu de la perillositat d’aquest 

producte emol·lient, simplement s’indica la frase “motius diversos”. 

Segons els panell d’experts de la revisió d’ingredients cosmètics (CIR), el producte no 

presenta perills en la seva utilització. 

S’obté a partir de la reacció d’òxid de propilè amb alcohol estearílic que prové de 

greixos i olis animals i actua com a lubricant a la superfície de la pell. Sense diluir, el 

PPG-15 stearyl ether és pràcticament no irritant als ulls encara que si pot irritar 

lleument la pell. 

Propane.  (C3H8) 

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 4 de perillositat 

(EWG). 

Es localitza en desodorants i antitranspirants.  

 

És un propulsor no apte per a cosmètica natural, altament 

inflamable i que porten els desodorants i antitranspirants en esprai.  Els esprais són 

envasos a pressió,  i quasi les ¾ parts del producte que hi ha en aquest tipus d’envàs 

són d’aquest gas propulsor, que ens dona la sensació de frescor quan apliquem el 

producte ja que en tota expansió un gas es refreda.  

En determinades dosis pot existir perill durant l’embaràs i hi ha evidències de que pot 

provocar irritació en humans. 

Propylparaben. (C10H12O3) 

Producte gens recomanat (Öko Test). Nivell 7 de perillositat (EWG)  

Es localitza en desodorants i antitranspirants. 

Ingredient de fragància i conservant. 

Hi ha forta evidència que pot ser tòxic per a la pell humana o al·lergen 

i disruptor endocrí humà. Interfereix amb l'expressió de gens. En 

animals s’han documentat trastorns tals com una disminució en la 

qualitat de l’esperma. 

A Dinamarca està prohibit en productes cosmètics per a nens 

menors de 3 anys, i s’ha determinat com a segur per al seu ús en 

cosmètics encara que subjecte a restriccions de concentració. 

 

 

Imatge 85: C3H8 
Font: Wikipedia 

 

Imatge 86: C10H12O3 
Font:http://pubchem.nc

bi. nlm.nih.gov 

 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C3H8&sort=mw&sort_dir=asc
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C3H8&sort=mw&sort_dir=asc
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Styrene/ acrylates copolymer.  

Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell 2 de perillositat (EWG). 

Es localitza en els sabons de mans líquids. 

És un formador de pel·lícula i es considera segur basat en hipòtesis de baixa absorció, 

ja que la mida molecular d’aquest polímer fa poc probable que s’absorbeixi per la pell. 

L’EWG assenyala preocupacions de contaminació per l'àcid metacrílic, una toxina 

potencial i carcinògena.  

Aquest ingredient no és un irritant o sensibilitzador en proves amb animals.  

 

Tetrasodium EDTA. (C10H12N2Na4O8) 

 Producte no aconsellable (Öko Test). Nivell de perillositat 

2 (EWG) 

Es localitza en els sabons de mans líquids. 

Aquesta substància captura els ions calci de les aigües 

dures (amb massa calç), que afecten a l’escuma. És un 

ingredient que augmenta el rendiment del gel. A més, 

exerceix un efecte sinèrgic amb els conservants millorant 

la seva activitat antimicrobiana. 

Triclosan. (C12H7Cl3O2) 

Gens recomanat (Öko Test). Nivell de perillositat 7 (EWG).  

Es localitza en desodorants i antitranspirants.  

Elimina els bacteris que degraden la suor i provoquen males 

olors i actua també com a  conservant. 

El Comitè científic per a la seguretat del consumidor de la 

comissió europea (SCCS) ha recomanat limitar el seu és 

perquè la seva acumulació pot afectar a la tiroides i a altres 

sistemes hormonals, alterar el metabolisme dels estrògens 

afectant a l’embaràs, incrementar massa el nivell de calci a les 

neurones afectant al desenvolupament mental i pot augmentar les resistències 

bacterianes front als antibiòtics.  

Existeixen estudis en ratolins que mostren una aparició de tumors hepàtics lligada al 

triclosan, encara que la evidència és insuficient per considerar-lo cancerigen. 

En el cas dels desodorants la concentració màxima permesa és del 0’3%. 

Imatge 87: C10H12N2Na4O8 
Font:http://pubchem.ncbi. 

nlm.nih.gov 

 

Imatge 88: C12H7Cl3O2 
Font:http://pubchem.ncbi. 

nlm.nih.gov 
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6.5.1 Funció i valoració EWG dels productes que Öko Test classificat com 

menys perillosos.  

- Els productes que Öko Test no ha classificat o bé s’han avaluar individualment           

tenen, per a EWG, els següents graus de perillositat: 

Ingredient Funció Valoració EWG 
Producte on es 

localitza 

Alcohol denat. Antimicrobià 4 Desodorants 

Alpha-isomethyl 
ionone 

Ingredient de 
fragància 

5 
Desodorants 

Sabons de mans 

Butylphenyl  
methylpropional 

(lilial) 

Ingredient de 
fragància 

7 
(dermatitis i 
al·lèrgies de 

contacte) 

Desodorants 
Sabons de mans 

Caprylyl glycol 

És un 
condicionador de la 

pell i té certa 
activitat 

antimicrobiana  
 

1 Sabons de mans 

Hexyl cinnamal 
Ingredient de 

fragància 
5 

Desodorants 
Sabons de mans 

Hydrated silica Absorbent 1 Desodorants 

Hydroxyisohexyl 3-
cclohexene 

carboxaldehyde 
Sense dades Sense dades Desodorants 

Limonene Perfuma 6 
Desodorants 

Sabons de mans 
Rentaplats a mà 

Parfum 

Perfuma i 
emmascara. Són 

essències 
aromàtiques 
sintètiques 

8 
Desodorants 

Sabons de mans 
Rentaplats a mà 

Silica 
Absorbent i 
aglutinant3 

1-2 Desodorants 

  Font: pròpia Taula: 5 
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- Els components que Oko Test qualifica com a recomanables      tenen, per a EWG, els 

següents graus de perillositat: 

Ingredient Funció Valoració EWG 
Producte on es 

localitza 

Aqua 

Solvent. És més bona 
com menys sals 
dissoltes té (més 

blana) 

1 
Desodorants 

Sabons de mans 

Allantoin 
Calmant, protector i 
condicionador de la 

pell 
1 Desodorants 

Aloe barbadensis 

Producte astringent, 
de fragància i que, a 

més, neteja i 
regenera. 

1 Sabons de mans 

Avena sativa 
(kernel extract) 

Agent condicionador 
 

1 Sabons de mans 

Benzoic acid 
Ingredient de 

fragància i ajustador 
de PH 

3 Sabons de mans 

Benzyl alcohol 
Ingredient de 

fragància i 
emmascarador 

5 
Desodorants 

Sabons de mans 

Benzyl cinnamate 
Ingredient de 

fragància 
5 Desodorants 

Benzyl salicylate 
Ingredient de 

fragància i 
emmascarador 

7 Desodorants 

Caramel 

Material amb sucre 
concentrat obtingut 

d’escalfar solucions de 
sacarosa o glucosa. 

Actua com a colorant i 
com ingredient de 

fragància 

1 Sabons de mans 

Cellulose gum 

Ingredient de 
fragància, emulsió23 

estabilitzant28, 
emmascarador. 

1 Desodorants 

Cinnamyl alcohol 
Ingredient de 

fragància 
7 

Desodorants 
Sabons de mans 

 

Citral 
Ingredient de 

fragància, 
emmascarador 

7 
Desodorants 

Rentaplats a mà 



  Productes d’higiene i neteja. Quins? 

 
113 

 

Citric acid 
Agent quelant2, 
ingredient de 

fragància 
2 

Desodorants 
Sabons de mans 

Citronellol 
Ingredient de 

fragància, 
emmascarador 

5 
Desodorants 

Sabons de mans 

CI 77891 
 

Colorant i agent de 
protecció solar 

1-3 segons la seva 
utilització 

Sabons de mans 

Cocamide MEA 
 

Augmenta l’escuma i 
és controlador de la 

viscositat. 

1-4 segons la seva 
utilització 

Sabons de mans 

Cocamidopropyl 
betaine 

Agent de neteja i 
s’utilitza per 

augmentar l’escuma i 
com a condicionador 

de la pell. 

4 Sabons de mans 

Coco-glucoside 
Agent de neteja, 

escumós 
1 Sabons de mans 

C12-15 alkyl 
benzoate 

Actua en el 
condicionament de la 
pell i és antimicrobià i 

emol·lient. 

1 Desodorants 

Disteardimonium 
hectorite 

Agent espessidor 1 Desodorants 

Eugenol 
Ingredient de 

fragància, tònic i 
emmascarador 

7 
Desodorants 

Sabons de mans 

Farnesol 

Ingredient de 
fragància, 

emmascarador,solvent 
calmant i 

antimicrobià. 

4 Desodorants 

Gelatin 
S’encarrega de formar 

pel·lícula 
1 Desodorants 

Geraniol 

Ingredient de 
fragància, 

emmascarador i tònic. 
 

7 
Desodorants 

Sabons de mans 

Glyceryl cocoate 
Condicionador de la 

pell , emolient 
3 

Sabons de mans 
 

Glyceryl oleate 

 
Àcid gras d’origen 

natural condicionador 
de la pell i ingredient 

de fragància. 
 

1 Sabons de mans 
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Glycerin 
 

Ingredient de  
fragància, humectant, 
protector de la pell, 

condicionador i 
solvent 

2 
Desodorants 

Sabons de mans 

Gossypium 
herbaceum 

(cotton) 

Efecte regenerador als 
teixits cutanis i 

propietats emol·lients 
1 Sabons de mans 

Helianthus 
annuus seed oil 

Condicionador de la 
pell i emol·lient. 

1 Desodorants 

Milk protein. 
 

Condicionador de la 
pell. 

1 Sabons de mans 

Hydrolyzed silk 

Actua com a 
antiestàtic, humectant 
i per a condicionar la 

pell. 

1 Desodorants 

Isopropyl palmitate 
Ingredient de 

fragància, emolient i 
solvent 

1 Desodorants 

Lactic acid 
 

Ingredient de 
fragància, ajustador 
de PH i humectant 

4 Sabons de mans 

Linalool 

Ingredient de 
fragància, 

emmascarador i amb 
funció desodorant. 

5 
Desodorants 

Sabons de mans 

Magnesium 
chloride 

Agent de viscositat 1 Sabons de mans 

Maltodextrin 
S’encarrega de la 

formació de pel·lícula 
1 Desodorants 

Mel extract 
Hidrata, regenera i 

suavitza 
1 Sabons de mans 

Methylparaben 
Ingredient de 

fragància i conservant 
4 Sabons de mans 

Octyldodecanol 
Ingredient de 

fragància i solvent 
1 Desodorants 

Olea europaea oil 

Ingredient de 
fragància i 

condicionador de la 
pell 

1 Sabons de mans 

Phenoxyethanol 
Ingredient de 

fragància i conservant 
4 

Desodorants 
Sabons de mans 
Rentaplats a mà 

Polyaminopropyl 
biguanide 

 
Preservatiu 

 
2 Desodorants 
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Potassium sorbate 
Ingredient de 

fragància i conservant 
3 

Desodorants 
Sabons de mans 

Romarinus 
officinalis leaf 

extract 
 

Sense dades Sense dades Desodorants 

Salvia officinalis 
leaf extract 

Sense dades Sense dades Desodorants 

Seed oil 
Emolient i controlador 

de la viscositat 
1 Sabons de mans 

Sodium benzoate 
Ingredient de 

fragància, conservant i 
emmascarador 

3 
Desodorants 

Sabons de mans 

Sodium chloride 
Agent d’augment de la 

viscositat- aquosa 
1 Sabons de mans 

Sodium cocoate 

Agent de neteja i 
surfactant. Sal natural 
derivada de l’oli d’os 

de palma 

1 Sabons de mans 

Sodium lactate 
Condicionador de la 
pell i queratolític60. 

4 Sabons de mans 

Sodium 
methylparaben 

Ingredient de 
fragància i conservant. 

4 Sabons de mans 

Sodium salicylate 
Funció 

desnaturalitzant i 
conservant 

1 Sabons de mans 

Sodium sulfate 
Controlador de la 

viscositat. 
1 Sabons de mans 

Sodium tallowate 
 

Agent de neteja i 
augmenta l’escuma. És 

el seu saponificat 
1 Sabons de mans 

Tocopheryl acetate 
Funció antioxidant i de 

condicionador de la 
pell de l’agent. 

3 
Desodorants 

 

Tocopherol 

Antioxidant, 
ingredient de 

fragància, 
condicionador de la 

pell. 

1 Sabons de mans 

Urea 

Humectant, 
antiestàtic. 

Condicionador de la 
pell. 

3 Sabons de mans 

Zinc sulfate 
Astringent, biocida i 

antimicrobià 
4 Sabons de mans 

  Font: pròpia Taula: 6 
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- Els ingredients que per a Öko Test han de ser d’utilització limitada       tenen per a 

EWG la següent valoració: 

Ingredient Funció Valoració EWG 
Producte on es 

localitza 

Amyl cinnamal 
Ingredient de 

fragància 
7 Desodorants 

Butylene glycol 

Ingredient de 
fragància i 

condicionador de 
la pell 

1 Desodorants 

CI 12490 
Colorant (pigment 

roig nº 5) 
Sense dades Sabons de mans 

CI 14720 Colorant roig Sense dades Sabons de mans 

CI 21108 
Colorant (pigment 

groc nº 83) 
Sense dades Sabons de mans 

CI 28440 
Colorant negre 

blavós 
Sense dades Sabons de mans 

CI 42051 Colorant blau 3 Sabons de mans 

Cocamide DEA 
Incrementa 

l’escuma i controla 
la viscositat 

7 Sabons de mans 

Cyclomethicone 

Emol·lient, 
humectant, 

solvent i 
controlador de la 

viscositat. 

2 Desodorants 

Cyclopentasiloxane 
Condicionador de 
la pell, emol·lient, 

solvent 
3 Desodorants 

C 12-15 pareth-12 
Surfactant i agent 

emulsionant 
1 Desodorants 

Dimethiconol 

Agent 
antiespumant, 

condicionador de 
la pell, emol·lient i 

hidratant. 

1 Desodorants 

Ethylparaben 
Ingredient de 

fragància i 
conservant 

4 Desodorants 

Laureth-2 
Surfactant, agent 

emulsionant 
3 Sabons de mans 

Lauryl methyl gluceth-10 
Hydroxypropyldimonium 

chloride 
 

Agent antiestàtic 1 Sabons de mans 
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PEG-7*(pàg. 118) 

Condicionador de 
la pell i agent 
emulsionant 

 

4 Sabons de mans 

PEG-55* (Propilenglicol 
oleat) 

Agent de neteja,  
solubilitzant i 

controladors de 
viscositat 

3 Sabons de mans 

Polysorbate 80 
Ingredient de 

fragància i agent 
emulsionant 

3 Sabons de mans 

Propylene carbonate 
Solvent i 

controlador de la 
viscositat 

1 Desodorants 

Propylene glycol*1(pàg.118) 

Ingredient de 
fragància,retè la 

humitat de la pell i 
la fa suau. 

3 
Desodorants 

Sabons de mans 

Sodium laureth sulfate* 
Agent de neteja i 

emulsionant 
3 Sabons de mans 

Steareth 2* 
Surfactant i agent 

emulsionant 
3 Desodorants 

Steareth 20* 
Surfactant i agent 

emulsionant 
3 Desodorants 

Steareth-21* 
Surfactant i agent 

emulsionant 
3 Desodorants 

  Font: pròpia Taula: 7 

 

- Els productes que segons la valoració realitzada per Green Peace, i recollida per Öko 

Test en les seves dades, no han de ser utilitzats per contenir oli de palma,      tenen per 

a EWG la següent consideració. 

Ingredient Funció Valoració EWG 
Producte on es 

localitza 

Caprylic / capric  
triglyceride 

Ingredient de 
fragància 

1 Desodorants 

Isopropyl palmitate 
Ingredient de 

fragància, 
antiestàtic i solvent 

1 Desodorants 

Stearate Sense dades Sense dades Desodorants 

  Font: pròpia Taula: 8 
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- Productes no avaluats per Öko Test  

Ingredient Funció Valoració EWG 
Producte on es 

localitza 

Palmitamidopropyltrimonium 
chloride 

Agent 
antiestàtic 

1 Desodorants 

Sodium starch 
octenylsuccinate 

Emulsió 
estabilitzadora 

1 Desodorants 

Hydrolysed corn starch Humectant 1 Desodorants 

1,2-hexanediol Solvent 1 Sabons de mans 

Undecylamidopropyltrimonium 
methosulfate 

Agent 
antimicrobià 

1 Sabons de mans 

  Font: pròpia Taula: 9 

 

* Els ingredients PEG (glicol polietilè) no són tòxics però contribueixen a eliminar el factor protector natural de la 

pell i per tant fan més vulnerable el sistema immune. La normativa no permet utilitzar més de 5 substàncies PEG en 

un mateix producte 

*1 
Nombrosos estudis els relacionen amb la dermatitis de contacte i amb alguns trastorns del ronyó i del fetge, que 

pot inhibir el creixement de les cèl·lules epidèrmiques i irritar-les (se’l considera el principal irritant de la pell inclús 

a molt baixes concentracions) i que pot també irritar els ulls, provocar trastorns gastrointestinals, vòmit, mal de cap, 

nàusees i afectar al sistema nerviós central.
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7. PRÀCTICA 3: 

COMPARATIVA DE PREUS 

El preu d’un producte o servei és una variable relacionada amb els altres tres elements 

de la mescla de marketing: plaça, publicitat i producte. És de gran importància ja que 

influeix notablement en la percepció del consumidor final. Segons el mercat al que vagi 

orientat el producte, el preu serà una de les variables de decisió principals. En ocasions 

una equivocada fixació del mateix potser la responsable de la mínima demanda d’un 

producte o servei 

Actualment el mercat ofereix moltes opcions als consumidors, els compradors tenim la 

possibilitat d’escollir entre múltiples opcions i decidir quin és el paràmetre (preu, 

marca, eficàcia, format...) que ha de determinar l’elecció final de producte. 

En aquest apartat es presenten els preus de tots els productes objecte d’estudi: 

desodorants/antitranspirants, sabons de mans líquids i rentaplats a mà, a 5 

establiments diferents elegits aleatòriament i sempre que això ha estat possible.  

Com aclariments abans de l’exposició dels resultats dir: 

-S’ha desestimat el preu de qualsevol producte en oferta. 

-El cost dels articles de marca blanca només s’ha trobat a les cadenes de distribució a 

les quals pertanyen i que són: 

 . Antitranspirant Bonté .......... Dia i Clarel 

 . Sabons de mans:  Balneris ......... Condis;  Bonpreu ........ Bonpreu i Esclat 

 . Rentaplats a mà:  Bosque verde ........ Mercadona; Co aliment ....... Coaliment 

 i franquicies;  Dia ...... Dia i Clarel; Dis net .....  Sense informació. 

-Hi ha productes el preu dels quals només ha estat possible esbrinar-lo en tendes de 

venda online i en el comerç on es va adquirir.  

-En el preu indicat en els productes de venda online no s’ha considerat el cost del 

transport. 

-Per fer qualsevol comparativa el preu que s’ha agafat com a referència és el del  

producte en €/litre, proporcionat pel venedor. 

-Els preus actuals dels articles poden diferir dels que figuren a les taules. 

-Encara que en aquest apartat es farà un breu resum dels resultats, és a les conclusions 

finals on l’estudi serà més detallat. 
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7.1 PREUS DELS DESODORANTS/ANTITRANSPIRANTS 

El Corte Inglés. És un grup de distribució d’Espanya format per empreses de diferents formats, sent el principal el de grans magatzems,es a dir, 

establiments de grans dimensions que ofereixen molta varietat de productes encaminats a cobrir una amplia gama de necessitats i que no 

tenen els productes alimentaris com a prioritat en les seves vendes. 

    Taula: 10 

Carrefour.  Cadena multinacional de distribució d’origen francès formada per hipermercats, grans establiments on la prioritat de venda són els 

productes alimentaris. 

 

Marca 
 

Axe 
(home) 

Bonté Byly Dove Fa Nivea Nuá Rexona 
Sanex men 

(home) 
Williams 
(home) 

Funció Desodor. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Desodor. 

Presentació Esprai De bola De bola Esprai De bola Esprai Esprai Esprai Esprai Esprai 

Preu unitari 
€ 

3,99 
 

1,74 2,75 2,25 3,14  2,30 3,09 3,50 

Quantitat 20 cl  50 ml 20 cl 50 ml 20 cl  20 cl 20 cl 20 cl 

€/l 19,95  34,80 13,75 45,00 15,70  11,50 15,45 17,50 

Marca 
 

Axe (home) Bonté Byly Dove Fa Nivea Nuá Rexona 
Sanex  men 

(home) 
Williams 
(home) 

Funció  Desodor. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Desodor. 

Presentació Esprai De bola De bola Esprai De bola Esprai Esprai Esprai Esprai Esprai 

Preu unitari 
€ 

3,99  1’90 3,07 2,78 3,14  2,58 3,09 3’60 

Quantitat 20 cl  50 ml 20 cl 50 ml 20 cl  20 cl 20 cl 20 cl 

€/l 26,6  38,0 15,2 55,6 15,7  12,9 15,4 18 

Taula: 11 
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Clarel. Antiga cadena alemanya Schlecker adquirida per la cadena de distribució DIA i especialitzada en la venda de productes per a la cura 

personal, bellesa i llar. 

 

Desodorants 
 

Axe 
(home) 

Bonté Byly Dove Fa Nivea Nuá Rexona 
Sanex 
men 

(home) 

Williams 
(home) 

Funció  Desodor. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Desodor. 

Presentació Esprai De bola De bola Esprai De bola Esprai Esprai Esprai Esprai Esprai 

Preu unitari 
€ 

3,78 0,79 1,99 2,85 1,69 2,75  2,93 2,79 2,99 

Quantitat 20 cl 50 ml 50 ml 20 cl 50 ml 20 cl  20 cl 20 cl 20 cl 

€/l 18,90 15,80 39,80 14,25 33,8 13,75  14,65 13,95 14,95 

 

Dia %. Grup de distribució espanyol que es troba dins de la fórmula comercial de tenda  de descompte, és a dir, que segueix una política de 

reducció de preus per diferents mètodes, sent un d’ells la limitació de productes a certes marques europees i als articles de marca blanca Dia. 

 

Desodorants 
 

Axe 
(home) 

Bonté Byly Dove Fa Nivea Nuá Rexona 
Sanex 
men 

(home) 

Williams 
(home) 

Funció  Desodor. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Desodor. 

Presentació Esprai De bola De bola Esprai De bola Esprai Esprai Esprai Esprai Esprai 

Preu unitari 
€ 

3,99 0,70 2,23 3,29 2,15 3,35  3,08 3,48 3,20 

Quantitat 20 cl 50 ml 50 ml 20 cl 50 ml 20 cl  20 cl 20 cl 20 cl 

€/l 20,00 14,00 44,60 16,45 43,00 16,75  15,40 17,40 16,00 

Taula: 12 

Taula: 13 
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Tenda online perfumerías if.   pàg web: perfumeriasif.com   Aquesta és una marca pertanyent al Grup Eroski  

 

Desodorants 
 

Axe 
(home) 

Bonté Byly Dove Fa Nivea Nuá* Rexona 
Sanex 
men 

(home) 

Williams 
(home) 

Funció  Desodor. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Antitrans. Desodor. Antitrans. Antitrans. Desodor. 

Presentació Esprai De bola De bola Esprai De bola Esprai Esprai Esprai Esprai Esprai 

Preu unitari 
€ 

3,79 0,73 1,86 2,40 2,20 2,61 7,20 2,31 3,09 3’21 

Quantitat 20 cl 50 ml 50 ml   20 cl 50 ml 20 cl 80ml 20 cl 20 cl 20 cl 

€/l 18,40 14,00 37,20    12,00 44,00 13,05 90 11,60 15,50 12’15 
 

*Aquest article només s’ha trobat en tres establiments de venda online (www.bioechinacea.es, www.productosprofesionalespeluqueria.com, 

www.althaea.es) i en el centre d’estètica Vanessa de la Sénia. En tots els casos el seu preu és de 7,20 €/unitat.  

 

 

 

Taula: 14 
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- Estudiant els preus per establiments i sense tenir en compte el tipus d’envàs ni 

si el producte és desodorant o antitranspirant els resultats són: 

Establiment 
Producte més econòmic 

(€/l) 
Producte més car  

(€/l) 

El Corte Inglés 
12,9 Rexona 

Antitranspirant  per a dona 
en esprai 

55,6 Fa 
Antitranspirant per a dona 

en bola 

Carrefour 
11,5 Rexona 

Antitranspirant  per a dona 
en esprai 

45 Fa 
Antitranspirant per a dona 

en bola 

Clarel 
13,75 Nivea 

Antitranspirant per a dona 
en esprai 

39,8 Byly 
Desodorant per a dona en 

bola 

Dia 
14 Bonté 

Antitranspirant per a dona 
en bola 

44,60 Byly 
Desodorant per a dona en 

bola 

Perfumerías if. online 
11,6 Rexona 

Antitranspirant  per a dona 
en esprai 

44 Fa 
Antitranspirant per a dona 

en bola 

 

- En aquest gràfic s’indica en quin establiment és més econòmica cada marca 

estudiada. 

Producte Funció Presentació Establiment Preu (€/l) 

Axe home 
 

 Perfumerías if. 
online 

18,40  

Nuá 
 

Esprai 
Perfumerías if. 

online 
90  

Williams home Desodorant  
Perfumerías if. 

online 
12,15  

Byly  Bola Carrefour 34,80  

Dove 
  Perfumerías if. 

online 
12  

Nivea 
 

Esprai 
Perfumerías if. 

online 
13,05  

Rexona Antitranspirant  Carrefour 11,50  

Sanex men   Clarel 13,95  

Bonté 
 

Bola 
Dia/ 

Perfumerías if. 
online 

14  

Fa   Clarel 33,8  

 

 

Taula: 15 

Taula: 16 
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- El cost mitjà dels desodorants, calculat segons la fórmula   Ʃ €/l establiments / 5   

és: 

Presentació Marca Cost mitjà (€/l) 

 Axe home 20,77  

Esprai Nuá 90  

 Williams home 15,72 

Bola Byly 38,88  

 

- El cost mitjà dels antitranspirants aplicant la fórmula anterior és: 

Presentació Marca Cost mitjà (€/l) 

 Dove 14,33  

        Nivea 14,99  

Esprai Rexona 13,21  

 Sanex men home 15,54  

Bola Bonté 14,6  

 Fa 44,28  

 

 -Comparant el preu d’un producte adquirit en l’establiment més econòmic amb el del 

seu cost mitjà s’aprecien diferències considerables que es detallen en la taula següent: 

Producte Preu mitjà €/l 
Preu més 

econòmic €/l 
Diferència preus en 

% 

AXE home 20,77 18,40 11,4 

NUÁ 90 90 0 

WILLIAMS home 15,72 12,15 22,7 

BYLY 38,88 34,8 10,5 

DOVE 14,33 12 16,3 

NIVEA 14,99 13,05 12,9 

REXONA 13,21 11,5 12,9 

SANEX 15,54 13,95 10,2 

BONTE 14,6 14 4,1 

FA 44,28 33,8 23,7 
      Taula: 19 

 

 

 

 

 

Taula: 17 

Taula: 18 
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7.2 PREUS DELS SABONS DE MANS LÍQUIDS 

En aquests articles alguns dels preus per fer la comparativa pertanyen a establiments diferents als del apartat anterior, ja que en aquells moltes 

de les marques estudiades no es trobaven a la venda.  

Tots els productes es presenten en envàs dosificador. 

El Corte Inglés. 

Sabons de 
mans 

Balneris 
dermo 

Bonpreu 
(maduixa) 

Dicora 
Heno de 
pravia 

Moussel Palmolive 
Royale 

bouquet 
sanex S & S Veckia 

 
 

 

Preu (€) --* -- 2’84 2,82 1’94 2’32 ** 2’41  1,32   

Quantitat   50 cl 50 cl 30 cl 30 cl  30 cl  50 cl   

€/l   5,7 5,65 6,5 7,7  8  2,65   

 

* Productes  que sols es venen  en les cadenes de distribució als quals pertanyen. 

** Els articles sense preu no estan a la venda en aquests establiments. 

Carrefour 

Sabons 
de mans 

Balneris 
dermo 

Bonpreu 
(maduixa) 

Dicora 
Heno de 
pravia 

Moussel Palmolive 
Royale 

bouquet 
sanex S & S Veckia 

Preu (€) -- -- 2,84 2,80 1,94 2,30  2,40  1,34 

Quantitat   50 cl 50 cl 30 cl 30 cl  30 cl  50 cl 

€/l   5,68 5,60 6,47 7,67  8,00  2,68 
 

Taula: 20 
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Condis. Condis supermercats S.A és una companyia familiar espanyola creada el 1961 que actualment disposa de més de 400 supermercats, 

botigues grans que venen productes variats inclòs menjar i que, a diferència dels hipermercats, és situen dins de les poblacions. 

Sabons de 
mans 

Balneris 
dermo 

Bonpreu 
(maduixa) 

Dicora Heno de 
Pravia 

Moussel Palmolive Royale 
Bouquet 

Sanex S & S* Veckia 

Preu (€) 0,95 -- 2,83 2,71 1,,3 2,26  2,34 2,60 1,37 

Quantitat 50 cl  50 cl 50 cl 30 cl 30 cl  30 cl 50 cl 50 cl 

€/l 1,90  5,66 5,42 6,43 7,53  7,80 5,20 2,74 

 

* Article només localitzat en el supermercat Condis,  en dos tendes de venda online i en el comerç existent a la UA de Bellaterra i on es 

va adquirir. 

- 2,68 € envàs de 50 cl (http://herbolariosartesano.com) 

            - 2,95 € envàs de 50 cl (http://www.milyunasensaciones.es) 

            - 3,15 € envàs de 50 cl (Comerç de la UA de Bellaterra) 

 

Hipercor. Xarxa d’hipermercats d’Espanya pertanyent al grup El Corte Inglés que fou creada el 1980 i que actualment compta amb més de 40 
establiments comercials de grans dimensions, amb una oferta de productes de consum molt àmplia i situats fora de les poblacions. 

Sabons de 
mans 

Balneris 
dermo 

Bonpreu 
(maduixa) 

Dicora Heno de 
Pravia 

Moussel Palmolive Royale 
Bouquet 

Sanex S & S Veckia 

Preu (€) -- -- 2,84 2,82 1,94 2,32  2,41  1,32 

Quantitat   50 cl 50 cl 30 cl 30 cl  30 cl  50 cl 

€/l   5,70 5,65 6,5 7,7  8  2,65 

 

Taula: 22 

Taula: 23 
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Caprabo: Empresa de distribució d'origen català centrada especialment en l'alimentació. L'any 2012 fou adquirida completament pel Grup 

Eroski. 

 

Sabons de 
mans 

Balneris 
dermo 

Bonpreu*(maduixa) Dicora 
Heno de 
Pravia 

Moussel Palmolive 
Royale** 
Bouquet 

Sanex S & S Veckia 

Preu (€) -- -- 2,84 3,25 1,99 2,25  2,99  1,45 

Quantitat   50 cl 50 cl 30 cl 30 cl  30 cl  50 cl 

€/l   5,68 6,5 6,60 7,50  10  2,90 

 

*El preu d’aquest article en els establiments Bonpreu és de 1,39 € l’envàs de 50 cl, amb un cost de 2,78 €/l 

 

** Preu de producte només localitzat en tendes de venda online i en la tenda de Els Valentins, on es va adquirir. 

- 6,35 € envàs de 50 cl (http://www.mifarma.es) 

- 4,04 € envàs de 50 cl (http://www.maquillandia.com) 

- 11,98 € envàs de 50 cl (http://www.ebay.es) 

- 3,45 € envàs de 50 cl (http://www.amazon.es) 

- 3,85 € envàs de 50 cl (botiga a Els Valentins)  

  

Taula: 24 
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-Estudiant els preus per establiments els resultats són: 

Establiment 
Producte més econòmic 

(€/l) 
Producte més car  

(€/l) 

El Corte Inglés 2,65 Veckia  8 Sanex 

Carrefour 2,64 Veckia 8 Sanex 

Condis 1,90 Balneris dermo 7,80 Sanex 

Hipercor 2,65 Veckia 8 Sanex 

Caprabo 2,90 Veckia 10 Sanex 

-En aquesta taula s’indica en quin comerç, de tots els considerats, és més econòmica 

cadascuna de les marques estudiades. 

Producte Establiment Preu (€/l) 

Balneris dermo Condis 1,9  

Bonpreu 
(maduixa) 

Bonpreu 2,78  

Dicora Condis 5,66 

Heno de Pravia Condis 5,42  

Moussel Condis 6,43  

Palmolive Condis 7,53  

Royale Bouquet Amazon.es 6,9  

Sanex  Condis 7,8  

S & S Condis 5,2  

Veckia 
El Corte 

Inglés/Hipercor 
2,65  

 

- El preu mitjà dels sabons de mans líquids, calculat segons la fórmula 

  Ʃ €/l establiments / 5 * és: 

 

Marca Cost mitjà (€/l) 

Balneris dermo 1,9  

Bonpreu (maduixa) 2,78  

Dicora 5,68  

Heno de Pravia 5,76  

Moussel 6,5  

Palmolive 7,64 

Royale Bouquet 11,87  

Sanex 8,36  

S & S 5,7  

Veckia 2,72  

*En aquells sabons dels quals no es coneix el preu de cinc establiments, el numerador s’ha dividit pel nombre de 

preus coneguts. 

Taula: 25 

Taula: 26 
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7.3 PREUS DELS RENTAPLATS A MÀ 

Els establiments comercials consultats per a l’elaboració d’aquest apartat no disposen 

d’una gran gama de rentaplats a mà. Per aquest motiu, en les taules que a continuació 

es presenten apareixen reflectits una amplia varietat de comerços i no es possible 

realitzar una comparativa de preus entre tendes. 

En aquest punt s’obtindrà el cost mitjà de les diferents marques de sabons estudiades 

i, en l’apartat de conclusions, s’ampliaran les explicacions dels resultats obtinguts. 

 

Bosque Verde Ultra 

Establiment Quantitat (l) Preu (€) €/l 

Mercadona 0,6 0,99 1,65 

 

Mercadona Companyia espanyola de distribució que respon a un model de comerç 

urbà de proximitat. Les seves vendes són de productes d’alimentació, drogueria, 

perfumeria i complements, on inclouen les seves pròpies marques blanques juntament 

amb altres marques comercials. 

 

Co Aliment 

Establiment Quantitat Preu (€) €/l 

Tenda a Els 
Valentins 

1,3 1,85 1,42 

Simply 1,25 2,3 1,84 

 

Simply Marca amb la que opera la cadena de supermercats Sabeco, filial del grup 

Auchan des de 1996.  

 

Coral 

Establiment Quantitat Preu (€) €/l 

BonÀrea* 1,25 1,99 1,59 

Hipercor 1,25 1,85 1,48 

Simply 1,25 2,3 1,84 

Sedovin** 1,25 1,45 1,16 

 

*BonÀrea És una de les empreses del Grup Alimentari Guissona, grup empresarial 

dedicat principalment a la producció i comercialització d'aliments. CAG és la 

cooperativa més gran de Catalunya i la primera empresa alimentària espanyola per 

volum de facturació a Espanya. 

**Sedovin Empresa familiar saragossana creada el 1981 i dedicada a la venda per 

Internet (www.sedovin.com) de productes alimentaris i de neteja. 

 

Taula: 28 
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Dia % 

Establiment Quantitat Preu (€) €/l 

Dia% 1 1,39 1,39 

Clarel 1 1,39 1,39 

 

Dis net 

Establiment Quantitat Preu (€) €/l 

Comerç de la UAB 
de Bellaterra 

1 1,30 
1,30 

 

Fairy 

Establiment Quantitat (l) Preu (€) €/l 

Clarel 0,9 2,99 3,32 

Carrefour 0,75 2,41 3,21 

Dia% 0,75 2,79 3,72 

El Corte Inglés 0’65 2,99 4,60 

Simply 0,90 3,3 3,66 

 

Flota 

Establiment Quantitat (l) Preu (€) €/l 

Caprabo 1,25 0,99 0,79 

Alcampo 1,25 1,36 1,09 

Clarel 1,25 1,09 0,87 

Comprarperfumes.com 1,25 1,15 0,92 

 

Alcampo. És la filial d’hipermercats a Espanya del grup Auchan. L’any 1996 Alcampo va 

adquirir tots els hipermercats Jumbo d’Espanya i Portugal. 

 

Lagarto 

Establiment Quantitat Preu (€) €/l 

Sedovin  0,75 1,05 1,4 

intercesta.com 0,75 1,06 1,41 

 

Mical 

Establiment Quantitat (l) Preu (€) €/l 

Mercambu.com 0,75 1,28 1,71 

lalistadelacompra.es  0,75 0,95 1,27 

mysuper.es 0,75 1,16 1,55 
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Mistol 

Establiment Quantitat (l) Preu (€) €/l 

Clarel 0,9 1,29 1,43 

Caprabo 1 1,65 1,65 

Condis 1 1,65 1,65 

Carrefour 1 1,62 1,62 

Eroski 1 1,62 1,62 

 

El Grup Eroski és una empresa cooperativa de distribució, pertanyent a la Corporació 

Mondragón, formada per un conjunt de societats de diferent entitat jurídica i que 

compta amb diferents marques com: Eroski, Cash Record, supermercats Caprabo i 

Família, autoserveis Aliprox i perfumeries IF entre d’altres. 

  

- El cost mitjà dels rentaplats a mà estudiats en aquest treball és el mostrat a 

continuació, encara que s’ha de dir que en alguns dels productes només ha estat 

possible trobar un o dos preus, per la qual cosa tots els resultats no es poden prendre 

com a fiables. 

Bosque Verde Ultra ........................ 1,65 €/l 

Co Aliment ...................................... 1,63 €/l 

Coral ............................................... 1,52 €/l 

Dia% ................................................ 1,39 €/l 

Dis net ............................................. 1,30 €/l 

Fairy ................................................ 3,70 €/l 

Flota ................................................ 0,92 €/l 

Lagarto ........................................... 1,40 €/l 

Mical .............................................. 1,51 €/l 

Mistol ............................................. 1,60 €/l 
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8. CONCLUSIONS 

8.1 CONCLUSIONS DESODORANTS I ANTITRANSPIRANTS 

Abans de treure conclusions sobre l’efecte antibacterià i fúngic dels productes 

analitzats en base als resultats obtinguts, la hipòtesi prèvia, basada en les funcions que 

tenen els desodorants i antitranspirants, és que els desodorants han de tenir major 

efecte contra els bacteris i fongs que els antitranspirants. 

En vista dels resultats es pot dir que:  

-Encara que hi ha productes com els antitranspirants NIVEA, REXONA i SANEX home i el 

desodorant BYLY, que no tenen cap efecte sobre els bacteris i fongs de referència ja 

que no han creat halos d’inhibició, el resultat no és concloent i no és pot afirmar que 

són productes ineficaços ja que els microorganismes estudiats al laboratori no són els 

propis de les aixelles. S’han de veure  la resta de resultats per extreure conclusions 

definitives. 

- El bacteri Staphylococcus aureus CECT 59 i el fong Candida albicans FVB 1001 són els 

únics que, en cas de proliferar a les aixelles més enllà del que seria la seva població 

habitual en l’ésser humà poden produir infeccions. Els desodorants AXE i WILLIAMS 

per a home i NUÁ actuen contra tots dos, i els antitranspirants BONTÉ i FA inhibeixen 

el comportament  de Candida albicans FVB 1001.  

- El desodorant AXE home produeix halos d’inhibició a tots els microorganismes 

estudiats. Ara bé, aquest resultat no té perquè ser indicatiu d’estar davant d’un 

excel·lent desodorant, ja que l’eliminació massiva de microorganismes pot comportar 

també la destrucció dels beneficiosos per a l’home. Així per exemple, la proliferació del 

fong Candida albicans sobre la pell està limitada gràcies al sistema immune, i a la 

competència de la flora bacteriana beneficiosa que ocupa el mateix lloc de 

l’organisme. 

Amb l’estudi realitzat no es pot respondre si aquest és el millor desodorant; només és 

por afirmar que AXE és l’únic desodorant que ha inhibit el creixement de tots els 

bacteris i fongs estudiats.  

-Les conclusions extretes un cop observats els halos d’inhibició són que, si bé és cert 

que els antitranspirants tenen menys efecte bactericida i fungicida (REXONA, SANEX i 

NIVEA no combaten cap dels microorganismes i FA i DOVE només presenten halos en 

un d’ells), en el cas del fong Candida albicans, susceptible de donar problemes si es 

produeix la seva proliferació com ja s’ha dit, dels cinc productes que el combaten dos 

són antitranspirants. Per tant, seria necessari un anàlisi detallat de tots els ingredients 

per veure exactament quins són els que tenen les propietats bactericides i fungicides i 

poder obtenir resultats concloents.  
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-La presentació del producte (en bola o en esprai), sembla no tenir cap influència sobre 

els resultats.  

El tema de la seguretat dels productes d’higiene personal és una de les qüestions que 

s’intenta esbrinar en aquest treball. Si bé la primera impressió és que no ha d’haver 

cap problema de toxicitat en els ingredients donat que tots els articles i els seus 

components han de complir les exigències que marca la normativa, l’anàlisi mostra 

que: 

-La classificació d’un producte difereix segons el lloc de procedència. La normativa és 

diferent en cada país així com les consideracions que es tenen en compte per fer la 

valoració. Al treball es seguirà la normativa europea (Öko-test), i quan es parli de 

productes perillosos o nocius estaran inclosos els no aconsellables i els gens 

recomanats.  

-Tot i que estigui permesa la utilització de certs ingredients, és preferible evitar-los 

perquè les continues investigacions demostren que el seu ús continuat pot comportar 

riscos per a la salut. 

-La normativa europea respecte als productes recomanats i d’utilització limitada és 

més permissiva que l’americana segons s’observa en els gràfics de cada producte.  

-Respecte als productes no aconsellables i gens recomanats els resultats canvien, ja 

que aquest percentatge és molt major en la classificació europea. Destaca la diferència 

entre les dos valoracions en l’antitranspirant en esprai SANEX home.  

-Les grans diferències existents entre les dos avaluacions en ocasions és deguda al 

percentatge de productes no classificats. 

-Els envasos en esprai comporten la utilització de propel·lents (butane, isobutane i 

propane) qualificats com a no aconsellables o gens recomanats, i  substàncies 

portadores com el cyclomethicone valorades com d’utilització limitada. 

-El desodorant en esprai NUÁ líquid i l’antitranspirant NIVEA també en esprai són els 

productes que presenten menys percentatge d’ingredients nocius. Per contra, 

l’antitranspirant en esprai SANEX home és el menys aconsellable amb un 50% 

d’ingredients perillosos.  

-En l’antitranspirant en bola BONTÉ crida l’atenció el fet que un dels seus components 

sigui el triclosan, ja que encara que pot actuar com a conservant és un producte 

antimicrobià i per tant seria més propi d’un desodorant. Potser per això és 

l’antitranspirant amb un millor comportament antimicrobià i fúngic. 

- El biocida aluminum chlorohydrate, qualificat com a no aconsellable, es troba en un 

70% dels productes. 
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Les etiquetes dels productes, al igual que succeeix amb els components, han de 

complir les exigències que marca la llei i per damunt de tot ser verídiques. Amb les 

dades esbrinades es pot dir que: 

-La informació facilitada en les etiquetes permet decidir al comprador si un producte 

s’adapta o no a les seves necessitats i exigències. 

-S’ha pogut comprovar la veracitat de les característiques anunciades: FA, REXONA, 

SANEX i BONTÉ són articles que no presenten alcohol en la seva composició. NUÁ 

compleix no tenir com agent antitranspirant i desodorant l’aluminium cloride, que pot 

produir toxicitat del sistema d`òrgans. BYLY, que es presenta com un producte sense 

perfums (essències aromàtiques sintètiques), també ho compleix substituint aquests 

per ingredients de fragància. L’altra característica que anuncia BYLY, la de ser un 

producte hipoalergènic, no es pot verificar amb els  estudis realitzats. 

Més enllà de la seva eficàcia, el preu d’un producte pot ser el factor condicionant per a 

la seva adquisició. En aquest aspecte les conclusions a les que s’ha arribat són: 

-El cost mitjà dels desodorants és superior al dels antitranspirants amb l’excepció de 

l’antitranspirant FA. 

-El cost mitjà de l’antitranspirant en bola FA (44,28 €/l) és desorbitat respecte a la 

resta, que es mantenen entre els 13 i 16 €/l. 

-El mateix succeeix amb els desodorants NUÁ (90€/l) i BYLY (38,88 €/l), que superen 

àmpliament el marge dels 16 als 21€/l en què es mouen la resta de productes 

d’aquesta categoria. BYLY no justifica aquest cost amb l’efectivitat i seguretat dels 

ingredients. 

-No s’ha pogut determinar si la presentació del producte en bola o en esprai 

condiciona el preu de l’article. 

-La quantitat d’ingredients no condiciona el preu del producte. REXONA té 32 

ingredients en la seva formulació i és el producte més barat, mentre que NUÁ en té 11 

i és el més car 

De tota la informació obtinguda es pot concloure que: 

-No s’observen diferències en l’efectivitat dels productes i en el preu segons la seva 

presentació sigui en esprai o en bola. Si bé l’aplicació en esprai resulta més higiènica, 

aquesta comporta l’addició de propel·lents. 

-El desodorant líquid NUÁ en esprai és el producte més car de tots els estudiats (7,2 

€/unitat80ml) però és el que presenta menys ingredients nocius en la seva composició 
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(només el biocida potassium alum) i, encara que la seva presentació és en esprai és un 

producte líquid que no conté propel·lents. Combat tots els microorganismes estudiats 

a excepció dels bacteris Salmonel·la enterica i Bacillus subtilis que no presenten 

problemes a les zones d’aplicació dels desodorants. Per la seva característica de 

desodorant s’esperava el seu comportament bactericida i fúngic. 

-Per a homes WILLIAMS és el desodorant més econòmic (15,72 €/l). Al laboratori 

combat tots els microorganismes (tot i que en alguns s’obtenen resultats discrets) 

excepte el bacteri Escherichia coli que no presenta problemes a les aixelles. Respecte 

als seus components nocius és el desodorant per a home que menys en presenta i els 

propel·lents es podrien eliminar si el producte es presentés en un altre tipus d’envàs. 

-L’antitranspirant SANEX és l’únic per a home analitzat i és el producte amb un major 

percentatge de substàncies no aconsellables i gens recomanades (un 50%). La seva 

presentació en esprai comporta que els propel·lents estiguin presents en la seva 

composició i el seu cost es troba dins de la mitjana d’aquests productes (15,54 €/l). No 

combat cap dels bacteris i fongs estudiats tal i com es previsible en els antitranspirants.  

-Per la seva condició d’antitranspirant, NIVEA en esprai no actua contra cap dels 

microorganismes estudiats. Té un cost mitjà de 14,99 €/l i els seus productes nocius, a 

excepció del biocida aluminum chlorohydrate, són conseqüència del tipus de 

presentació del producte. 

 

8.2 CONCLUSIONS SABONS DE MANS LÍQUIDS 

Per a qualsevol tipus de producte, la normativa regula la informació que ha de figurar 

en les etiquetes i, sobre aquesta base, cada fabricant crea les seves estratègies de 

“marketing” per a que el producte resulti el més atractiu possible al consumidor. 

Les conclusions respecte a les etiquetes són:  

-Encara que la principal funció dels sabons de mans és la neteja, les etiquetes i la 

publicitat  no prioritzen aquesta propietat i si en canvi els efectes beneficiosos que el 

producte té per a la pell. Així, PALMOLIVE és “ultra hidratant”, MOUSSEL anuncia que 

cuida les mans a diari deixant-les suaus i hidratades, SANEX destaca que conté 

ingredients essencials per a la pell i BALNERIS i DICORA ressalten que inclouen extracte 

de cotó (propietats hidratants). 

Només SANEX ressalta en negreta la paraula “hygiene” en el seu envàs. 

-La fragància sembla ser un reclam important per a l’adquisició del producte. Com 

exemple, HENO DE PRAVIA anuncia: “su inconfundible fragancia reproduce el aroma 
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fresco y limpio del heno recién cortado” i MOUSSEL publicita: “con una fragancia 

placentera llena de recuerdos de toda la vida”.  

Altres marques indiquen directament l’aroma del producte. BON PREU, ROYALE 

BOUQUET I S&S assenyalen directament que són, respectivament, sabons de maduixa, 

liles i lavanda. 

-Els sabons de mans estan classificats com a productes cosmètics i no com a 

detergents, és a dir, són substàncies destinades a ser posades en contacte amb les 

diferents parts superficials del cos amb la finalitat de netejar-les i perfumar-les. Potser 

aquest és el motiu pel qual és prioritza l’anunci de les propietats que ofereixen per a la 

pell en comptes de les seves virtuts com a productes higiènics. 

Les mans són una de les principals vies de transmissió d’agents patògens, motiu pel 

qual és necessari que els productes utilitzats per a la seva neteja actuen eficaçment. 

El dubte que es plantejava a l’inici del treball referent a l’eficàcia bactericida i fúngica 

dels sabons de mans, té ara les següents certeses: 

-No es pot prioritzar l’eficàcia dels sabons davant cap dels bacteris i fongs estudiats, ja 

que tots poden transmetre’s per contacte a través de les mans. 

-Tots els sabons estudiats actuen contra el bacteris Salmonel·la enterica CECT 409, 

Escherichia coli CECT 45 i Sraphylococcus aureus CECT 59, encara que en els dos 

primers el diàmetre de l’halo d’inhibició és prou discret. El fong Candida albicans FVB 

1001 també és inhibit per tots els sabons, destacant l’eficàcia de S&S al formar un 

diàmetre de l’halo d’inhibició de 5 cm. 

- El bacteri Bacillus subtilis CECT 35 és el que presenta més resistència als sabons 

analitzats, ja que S&S, HENO DE PRAVIA i PALMOLIVE no el combaten i la resta formen 

halos de diàmetre moderat. 

-El fong Penicillium rugulosum FVB 4678 és resistent a HENO DE PRAVIA i PALMOLIVE. 

SANEX és qui millor el combat. 

-Per la funció que tenen, la majoritàriament bona efectivitat que presenten els sabons 

de mans líquids era esperada. 

-La manca d’eficàcia que s’atribueix sovint a les marques blanques aquí no pot ser 

corroborada, ja que BONPREU i BALNERIS formen halos d’inhibició en tots els bacteris i 

fongs analitzats mentre que marques amb més renom com HENO DE PRAVIA i 

PALMOLIVE són ineficaces contra certs microorganismes. 
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-HENO DE PRAVIA és el producte amb menys efecte bactericida i fúngic, ja que no té 

cap efectivitat davant el bacteri Bacillus subtilis CECT 35 i el fong Penicillium rugulosum 

FVB 4678. 

Malgrat que la publicitat intenta destacar sempre els ingredients naturals que formen 

part de la composició d’un producte, l’anàlisi realitzat a la pràctica 2 demostra que no 

tots són segur i beneficiosos. La valoració final, precisant que quan es parla de 

productes perjudicials s’inclouen els no aconsellables i gens recomanats segons les 

valoracions d’Öko-Test, és:  

-El 60% dels sabons de mans estudiats presenten en la seva composició 

methylchloroisothiazolinone i methylisothiazolinone, 2 conservants amb propietats 

antibacterianes i fungiques  que Öko-test qualifica com gens recomanats. 

-No es pot relacionar la presència de  methylchloroisothiazolinone i 

methylisothiazolinone amb la garantia d’un bon efecte antimicrobià. MOUSSEL,  

malgrat no presentar-los en la seva composició, combat tots els bacteris i fongs 

estudiats. Això demostra també que no és certa l’associació que es fa normalment  

entre producte bo i agressiu. 

-Els colorants (CI 15985, CI 17200, CI 19140 i CI 74260) són productes valorats com a 

no aconsellables o gens recomanats que semblen fàcilment eliminables de la 

composició dels sabons per la funció que realitzen. 

-SANEX és el sabó que presenta un percentatge més alt de productes recomanats (un 

68,75%) i menys percentatge de productes no aconsellables (un 12,5%). 

-ROYALE BOUQUET és el producte amb el percentatge més elevat d’ingredients nocius 

(40%). 

El preu d’un article pot estar condicionat per diferents factors com la competència 

existent al mercat o el sector de població a qui es vol dirigir el producte. En aquest 

treball de recerca, els paràmetres que s’intentarà relacionar són preu i qualitat. 

Dels resultats obtinguts a la pràctica 3 es pot extreure que: 

- ROYALE BOUQUET (11,87 €/l), SANEX (8,36 €/l) i PALMOLIVE (7,64 €/l) són, de totes 

les marques estudiades, les que tenen un preu més elevat. 

-Els sabons de marca blanca BONPREU i BALNERIS responen al que s’espera d’aquests 

tipus de productes: tenir una qualitat acceptable a un preu econòmic (2,78 i 1,9 €/l 

respectivament). BALNERIS és el producte més econòmic de tots els estudiats. 

De totes les conclusions exposades ara s’obtenen les següents valoracions: 
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-L’elevat preu de ROYAL BOUQUET (11,87 €/l) si que es veu compensat pel seu efecte 

front els bacteris i fongs estudiats però no per la valoració que Öko-Test fa dels seus 

ingredients, ja que és el producte que presenta un percentatge més gran de productes 

nocius (40%). 

-BALNERIS DERMO és el producte més econòmic (1,9 €/l), té un percentatge 

d’ingredients nocius molt menor al d’altres marques amb més prestigi (16%), i al 

laboratori ha creat halos d’inhibició en tots els bacteris i fongs obtenint-se uns 

resultats similars als d’altres productes. Dins dels paràmetres estudiats aquest sabó de 

marca blanca no és inferior a altres productes de cost superior. 

-El sabó de marca blanca BONPREU, tot i tenir un dels preus més econòmics i actuar 

eficaçment contra els bacteris i fongs, presenta un percentatge d’ingredients no 

aconsellables i gens recomanats del 25%. 

-Si es prioritza la seguretat dels ingredients i no el preu, SANEX és el producte amb 

menys percentatge d’ingredients nocius (12,5%) i que combat tots els 

microorganismes. El seu cost és el segon més elevat (8,36€/l) 

-El consumidor ha de considerar quines són les seves prioritats i decidir en 

conseqüència.   

-Per fer una valoració més rigorosa d’aquests productes caldria estudiar com es 

comporten a la pell, ja que són productes cosmètics i no de neteja. 

 

8.3 CONCLUSIONS RENTAPLATS A MÀ 

Una de les preguntes que va sorgir al començar el treball era si les diverses propietats i 

efectes que s’anuncien en els productes són certes. Es compleix el que anuncia la 

publicitat?. Són correctes les etiquetes dels productes?  

Les conclusions són: 

-Amb les dades de què es disposa no es pot determinar si els productes anunciats com 

a concentrats (BOSQUE VERDE, CO ALIMENT, DIA%, LAGARTO i MICAL) tenen major 

poder de neteja utilitzant menys dosi de producte per tenir més substàncies actives. 

Un indicatiu d’aquesta característica hauria de ser el preu, molt superior al d’un 

producte diluït, però a la vista de les dades aquests no destaquen sobre els que en el 

seu envàs no anuncien aquesta característica. Seria necessari un estudi de            l’ 

eficàcia de cada rentaplats i una anàlisi de cadascun dels seus components per 

corroborar aquesta propietat. 
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-En cap etiqueta de rentaplats s’especifica el pH del producte, la qual cosa implica que 

per saber si tenen cura de la pell s’ha de recórrer a proves de laboratori. Al ser 

productes abrasius per la funció que realitzen, la formulació hauria d’estar corregida 

aproximant al màxim el seu pH al de la pell (5,5).  

-En les etiquetes s’indica l’ interval del percentatge de tensioactius qui hi ha al 

producte però no quins són aquests concretament. Això comporta la impossibilitat de 

saber si algun d’ells resulta nociu i limita al consumidor si vol elegir un producte en 

base als seus ingredients. 

-La falta de concreció en les etiquetes condiciona qualsevol resultat a la realització de 

proves d’eficàcia.   

-Les estratègies de “marketing” porten als fabricants a ressaltar propietats irrellevants 

en un producte. Així, el rentaplats MISTOL original anuncia: “ahora doble espeso”. 

Característica aquesta   que per a res augmenta l’eficàcia del producte, és simplement 

una qüestió psicològica que associa dens en millor. Un rentaplats espès no té perquè 

contenir una major proporció de matèria activa ni ser més efectiu que un altre, la 

simple addició de sal comuna ja li pot conferir aquesta característica. 

-Encara que les etiquetes compleixen amb normativa existent es troba a faltar més 

detall en els ingredients. La seva manca ha fet impossible concretar més en els 

resultats.  

Tot i que, cap dels productes estudiats anuncia entre les seves propietats efectes 

bactericides i/o fungicides, respecte als microorganismes estudiats les conclusions a les 

que s’ha arribat són: 

-Els productes de marca blanca, sovint considerats com de menor qualitat, no  

presenten diferències respecte a primeres marques a l’hora de combatre els bacteris i 

fongs analitzats. 

-Els bacteris Salmonel·la enterica i Escherichia coli i el fong Penicillium rugulosum, 

susceptibles els tres d’originar problemes per ingesta, són eliminats per tots els 

rentaplats excepte DISNET, LAGARTO i BOSQUE VERDE. Tots els rentaplats combaten 

els fongs i, a més, de forma similar. La excepció és BOSQUE VERDE que destaca per la 

seva potència envers Penicillium rugulosum. 

-El bacteri Salmonel·la enterica és el que presenta més resistència als rentaplats 

(diàmetre menor dels halos d’inhibició). 

-Els bons resultats obtinguts per la majoria de rentaplats respecte als bacteris i fongs 

objecte d’estudi han estat els esperats, ja que es tracta de productes que tenen com a 

funció eliminar la brutícia i garantir la higiene.  
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Respecte a l’eficàcia netejadora, una altra de les qüestions plantejades era si realment 

els productes realitzen correctament la funció per a la qual han estat creats. Com ja 

s’ha detallat, els ingredients encarregats de l’eliminació de la brutícia, entre d’altres 

funcions, són els tensioactius. I les conclusions són: 

-La falta d’informació sobre quins són concretament els components de cadascun dels 

tensioactius i el percentatge en què es troben fa impossible afirmar sense dubtes quin 

rentaplats té major poder de neteja. Es pot fer una estimació però per obtenir dades 

concloents són necessàries proves d’eficiència.  

-El poder escumant és una dada clau en aquests productes per tal que siguin 

considerats bons, perquè és el senyal més evident que té el consumidor per valorar 

que el rentaplats continua sent efectiu i que no ha d’utilitzar més producte per a seguir 

rentant. Això no vol dir que la quantitat i estabilitat de l’escuma està directament 

relacionada amb el poder detergent del rentaplats perquè les substàncies que 

provoquen els dos efectes poden ser diferents, però com més tensioactius aniònics i 

no iònics tingui un producte més escuma farà.  FAIRY és el rentaplats que supera en 

escreix  a la resta respecte a la quantitat de tensioactius no iònics en la seva 

composició i, juntament amb altres, el que presenta també més tensioactius aniònics. 

Es pot preveure per tant que és el que produeix més escuma. 

-CO ALIMENT, FAIRY i LAGARTO són els rentaplats amb més quantitats de tensioactius 

aniònics i per tant els que actuaran més eficaçment contra els greixos; però com que 

els tensioactius no iònics i amfòters reforcen l’acció dels aniònics, CO ALIMENT i FAIRY 

són els que tenen major poder detergent. 

-Els productes que presenten tensioactius amfòters són menys agressius per a la pell. 

D’altra banda,tot ingredient químic és susceptible de ser perillós per a la natura i per a 

l’ésser humà. A la qüestió plantejada a l’inici del treball sobre la seguretat dels 

productes habitualment utilitzats, les valoracions són: 

-Tots els components utilitzats en els rentaplats com a conservants i a la vegada 

biocides i antimicrobians, estan qualificats per l’agència alemanya Öko-Test com a gens 

recomanats. 

-LAGARTO i DIA són els que més ingredients perillosos tenen i CO ALIMENT i FAIRY els 

que menys.  

-Encara que els surfactants han de complir amb el percentatge de biodegradabilitat 

mínima que marca la legislació vigent, aquests productes interaccionen en el medi 

ambient i poden formar escumes, disminuint la difusió de l’oxigen atmosfèric i 

augmentant la toxicitat d’alguns compostos a l’aigua. 
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En un mercat com l’actual on hi ha múltiples opcions a l’hora d’elegir un producte, el 

preu continua sent un factor condicionant molt important. 

A la vista dels resultats obtinguts a la pràctica 3 es pot concloure que: 

-El preu del rentaplats FAIRY es dispara respecte a la resta (3,70 €/l), fins al punt de 

costar el doble que el producte que el segueix en preu. Per contra, FLOTA és el més 

econòmic en una gran diferència (0,92 €/l). 

-Exceptuant els dos rentaplats abans esmentats, la resta tenen un preu mitjà entre 

1,30 i 1,80 €/l.  

De totes les dades exposades se n’extreu que: 

-Dels rentaplats de marca blanca, CO ALIMENT és el que ha de presentar un major 

poder de neteja, encara que menys escuma que FAIRY, entre d’altres motius per tenir 

menys tensioactius no iònics. La presència de tensioactius amfòters el fa curós amb la 

pell, i el percentatge de conservats nocius que conté és el més baix de tots els trobats 

(33,33%). Actua contra tots els bacteris i fongs estudiats i el seu preu (1,80 €/l) es troba 

dins de la mitjana de la  resta. 

-Per la seva concentració de tensioactius aniònics i no iònics, FAIRY és el rentaplats 

amb més poder de neteja i més escuma, encara que la seva carència de tensioactius 

amfòters el fa més agressiu a la pell que altres productes. Combat tot els bacteris i 

fongs analitzats encara que els resultats amb la Salmonel·la enterica són discrets. El 

seu percentatge de productes gens recomanats és, juntament amb CO ALIMENT, el 

més baix dels trobats. El seu preu (3,70 €/l) és, amb diferència,  el més elevat de tots. 

-Per a la completa verificació del poder escumant i de neteja és necessari realitzar  

proves d’eficiència. 

 

8.4 VALORACIÓ FINAL 

Allò que va començar ara fa 7 mesos amb una filera de productes preparats per a 

viatjar a Bellaterra i ser analitzats, finalitza aquí amb la presentació d’aquest treball. 

Les preguntes inicials que van portar a l’elecció d’aquest tema per a ser desenvolupat 

ara ja tenen resposta i es coneix la veracitat, o no, de les hipòtesis  plantejades. 

És cert que, sobretot en el cas dels rentaplats a mà líquids, la sensació és que per la 

manca d’informació de les etiquetes no s’ha pogut arribar al fons de les conclusions 

tant com es desitjava.  

Productes d’higiene i neteja. Quins?  
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Si la resposta a aquesta qüestió abans de començar la recerca era difícil ara, un cop 

ampliats una mica els coneixements, segueix resultant igualment complicada al 

prendre consciència de la quantitat de paràmetres que intervenen en una pregunta 

relativament senzilla.  

El consumidor ha de valorar quines són les seves prioritats i d’acord amb aquestes 

elegir. La gran varietat de productes existents al mercat permet substituir-ne gairebé 

qualsevol per un altre que s’adapti millor a  les necessitats buscades, tenint en compte 

que les continues investigacions que es realitzen obliguen a una permanent verificació 

de la informació. 

Si aquest treball, que per a mi ha resultat summament interessant i alliçonador, serveix 

perquè algú en pugui treure alguna informació que desconeixia, es dóna la feina per 

ben feta. 

Per finalitzar simplement afegir que, potser la gran quantitat de productes estudiats ha 

impedit poder aprofundir més en cadascun i extreure conclusions més concretes. En 

cas d’haver de tornar a començar restringiria el nombre de productes però ampliaria el 

seu camp d’estudi, ja que si alguna cosa he aprés és que a mesura que es va avançant 

en la recerca van sorgint nous camins per on continuar treballant. 
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9. VOCABULARI 

Abscés1. Infecció i inflamació del teixit de l'organisme caracteritzat per la inflor i 

l'acumulació de pus. Pot ser extern i visible o bé intern. 

Agent quelant2. Substància que forma complexos (entitat que es troba formada per 

una associació que involucra dos o més components units per un enllaç de 

coordinació)  amb ions de metalls pesants. A aquests complexos se'ls coneix com 

quelats.  

Una de les aplicacions dels quelants és evitar la toxicitat dels metalls pesants per als 

éssers vius. 

Aglutinant3. Substància que proporciona cohesió als cosmètics. 

Aminoàcids4. Són molècules que contenen els grups funcionals amino (-NH2) 

i carboxil (-COOH), a més a més d'una cadena lateral que varia entre els diferents 

aminoàcids. Els elements bàsics d'un aminoàcid són el carboni, l' hidrogen, l'oxigen i 

el nitrogen. 

Anòxic5. Relatiu a la anòxia, que és la manca (o gairebé manca) d'oxigen respirable en 

les cèl·lules, els teixits d'un organisme o en un sistema aquàtic, és la forma greu 

d'hipòxia. 

Antiestàtic6. Compost químic, que en el tema que ens ocupa, té per funció fer la 

superfície o el mateix material menys conductor per absorbir la humitat de l'aire. Les 

molècules d'un agent antiestàtic sovint tenen zones hidròfiles i hidròfobes; el costat 

hidròfob interacciona amb les superfícies del material, mentre que el costat hidròfil 

interacciona amb la humitat de l'aire i enllaça les molècules d'aigua. 

Condicionador de la pell. 

Antigen7. Substància reconeguda com a estranya per l'organisme, capaç d'induir en 
aquest una resposta immunitària i la producció d'anticossos. 

Antioxidant8. Substància que inhibeix les reaccions provocades per l’oxigen, evitant 

així l’oxidació i l’enranciment.  

Aplanogàmia9. (isogàmia o anisogàmia) 

Bacterièmia10. Presència de bacteris a la sang. 

Bacteris gramnegatius11. Són aquells que no retenen el cristall violeta en la tinció de 

Gram i que apareixen de color rosa al microscopi òptic. Aquest color es deu a la 

utilització de la safranina com a colorant de contrast durant la tinció de Gram. 
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Bacteris grampositius12. Són aquells que retenen el cristall violeta durant el procés 

de tinció Gram, de manera que s'observen de color blau o violeta al microscopi òptic. 

Aquesta classificació es basa principalment en les diferències estructurals de la paret 

bacteriana. 

Bilis13. Líquid clar, groguenc i amargant, produït pel fetge i concentrat a la vesícula 

biliar, que és essencial en l'absorció dels greixos. 

Candidèmia14. Presència de càndides a la sang, generalment conseqüència d'una 

candidosi sistèmica o d'una endocarditis per càndides. 

Carotenoides15. Són un grup de pigments vegetals liposolubles fotosintètics de color 

intens (vermell, ataronjat o groc) i que tenen tots els organismes que depenen 

del sol per a obtenir energia, ja siguin bacteris o plantes; es troben a les membranes 

 dels tilacoides i a les de l'embolcall dels cloroplasts. 

El seu efecte antioxidant fa que aquests compostos tinguin un paper essencial per a 

protegir els organismes per tal que no pateixin danys durant la fotosíntesi, el procés de 

convertit la llum solar en energia química. 

Cèl·lules eucariotes16.  Formen part de tots els animal i vegetals tot formant teixits, i a 

la gran majoria de microorganismes (protozous, algues unicel·lulars i fongs 

unicel·lulars). Són les més abundants en el conjunt dels éssers vius. Tenen l'estructura 

clàssica membrana – citoplasma - nucli. La característica pròpia és que posseeixen un 

nucli amb membrana nuclear ben diferenciat del citoplasma. També tenen una sèrie 

d'orgànuls bastant complexos. 

Cèl·lules procariotes17. La principal característica és que no posseeixen membrana 

nuclear. En general són mes petites que les eucariotes, més primitives i no formen 

teixits especialitzats. Només es troben en bacteris i cianobacteris. Tenen una 

membrana plasmàtica però a més a més tenen una paret cel·lular que no és de 

cel·lulosa sinó d'una altra substància anomenada mucopolisacàrid. Els únics orgànuls 

que té són els ribosomes, i la resta de funcions les fan en els mesosomes. 

Cenocítiques (hifes)18. Són les que no tenen cèl·lules individualitzades, sinó que formen una 

estructura amb citoplasma i abundants nuclis. 

Condicionador de la pell19. Substància que manté la pell en bones condicions. 

Disrupció endocrina20. Alteracions i canvis en l’equilibri hormonal, tant en éssers 

humans com en animals, produïdes per substàncies químiques habitualment creades 

per l’ésser humà i presents en el medi ambient. 

Efecte sistèmic21. De caràcter generalitzat o que succeeix en un lloc diferent d’aquell 

per on l’agent va entrar al cos. Requereix l’absorció i distribució del tòxic pel cos. 
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Emol·lient22. Substància que serveix per ablanir, allisar i suavitzar la pell. 

Emulsió23. Mescla estable i homogènia de dos líquids que tendeixen a separar-se i que 

sovint no poden mesclar-se, o sigui són immiscibles entre ells. Una substància, la fase 

dispersa, és dispersada en l'altra, la fase contínua.  

Endosimbionts24. Organismes que viuen dins d’un altre organisme. 

Endòspora25. També s’anomena  espora bacteriana i és una substància inactiva, 

resistent i no reproductiva, produïda per una petita quantitat de bacteris de la 

divisió Firmicute. La seva funció primària és sobreviure en temps de tensió ambiental. 

Entèric26. Adjectiu que descriu els organismes que viuen en els intestins. 

Esporangi27. Òrgan reproductor que es presenta a determinats organismes i que té la 

funció de produir i emmagatzemar espores. 

Estabilitzant28. Additiu que manté l'aspecte i la textura del producte augmentant la 

vida útil dels ingredients o la fórmula. 

Esterols29. Són esteroides formats per de 27 a 29 àtoms de carboni. 

Etiològic30. Agent que propicia el desenvolupament d’una malaltia. 

Febre entèrica31. Nom amb que també es pot designar la febre tifoide. 

Femtolitre32. Mesura de volum que equival a un micròmetre cúbic i a 10-15 litres. 

Flagel perítric33. Prolongació citoplasmàtica filiforme, d'un diàmetre d'un a dos 

micròmetres i una llargada de 40 a 200, contràctil, única o múltiple, que serveix com a 

òrgan de locomoció en protists, gàmetes mòbils, bacteris, etc. i que envolten el seu cos 

(perítric) i roten en sentit antihorari provocant que el microorganisme es mogui a favor 

horari. 

Fol·liculitis34. Inflamació dels fol·licles pilosos, superficial o profunda, ocasionada per 

microorganismes (estafilococ daurat, bacteris gramnegatius, càndides), per 

traumatismes (arrencament dels pèls, afaitament) o per l'aplicació de determinats 

productes (quitrà, petroli, parafines, cataplasmes vesicants). 

Furunculosi35. Erupció de furóncols, que són inflamacions localitzades que es 

produeixen en la pell a causa de la infecció d'una glàndula. 

Gametangiogàmia36. Reproducció sexuada que es produeix per fusió de gametangis, 
que són els òrgans dels vegetals que produeixen gàmetes (Cèl·lules haploides que en la 
reproducció sexual es fusionen amb una altra i donen lloc al zigot). 
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Humectant37. Substància higroscòpica que hom addiciona a certs productes per tal de 

retenir-ne l'aigua, retardar-ne l'assecament i mantenir-ne la textura inicial.  

Substància que disminueix la tensió superficial i augmenta la capil·laritat de l'aigua i 

que és emprada per a facilitar la humectació. 

IMVIC38. Prova utilitzada en biologia per a la identificació  de bacteris. Es compon de 

quatre proves: Indol, Vermell de metil, Voges-Proskauer i Citrat. El resultat d'aquest 

test s'expressa mitjançant símbols de positiu o negatiu (+ o -) segons el resultat de 

cada prova, seguint sempre l'ordre establert per les inicials del mètode.  

Infecció nosocomial39. Infecció adquirida per pacients ingressats en un centre 

d’atenció a la salut (no sols hospitals). Estan incloses les infeccions que no s’havien 

manifestat ni estaven en període d’incubació, és a dir, s’han adquirit durant l’estància i 

no són la causa de l’ ingrés i també les que contreuen els treballadors del centre per la 

seva ocupació o exposició. 

Lípids40. Són biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en 

dissolvents orgànics. 

Llevat41. Qualsevol dels diversos fongs microscòpics unicel·lulars que són importants 

per la seva capacitat per a realitzar la fermentació d'hidrats de carboni, produint 

diferents substàncies. 

Hi ha descrites unes 1.500 espècies de llevats que s'estima són l'1% de totes les 

espècies de fongs.  

Mesosoma42. Invaginació produïda a la membrana plasmàtica de les   .   

Micra43. El micròmetre (símbol µm) és una unitat de longitud equivalent a la 

milionèsima part d'un metre.  En el passat es va anomenar micra (símbol µ) o micró, 

però aquests noms són obsolets des del 1968. 

Monosacàrids44. Són els glúcids més senzills, formats per una cadena no ramificada de 

tres a vuit àtoms de carboni, un porta un grup carbonil, mentre que la resta porten 

grups hidroxils i àtoms d'hidrogen. 

Morbiditat45. -Estat de malaltia.  

                     -Quantitat de persones d'un grup o d'una població que són afectades per 

una certa malaltia. 

         -Estudi dels efectes d'una malaltia en una població. 

Mucilaginosa46. Que conté mucílag o que és de la naturalesa del mucílag, sent aquest 

una substància gelatinosa que contenen certes plantes, fongs, etc., de composició 

química semblant a la de les gomes. També és un líquid viscós format per la solució de 

goma o de matèries gomoses en aigua. 
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Mureïna47. És el peptidoglicà predominant a la paret bacteriana en els bacteris.   

nm. (Nanòmetre)48. Unitat de longitud del SI equivalent a 10-9 metres.  

Oogàmia49. Fecundació en què un gàmeta gros i immòbil, l'ovocèl·lula, és fecundat per 
un gàmeta petit i ciliat, l'anterozoide o l'espermatozoide, i dóna lloc a un zigot. 

Patogen50. És un agent biològic que causa malalties o trastorns al seu hoste. 

Peptidoglicà51. És un heteropolímer format per monosacàrids i aminoàcids que esdevé 

el component principal de la paret bacteriana, junt amb els àcids teicoïcs (en bacteris  

grampositius) o el lipopolisacàrid (en bacteris gramnegatius). 

Peritonitis52. Inflamació de la membrana serosa que cobreix la superfície interior del 

ventre i forma plecs que envolten les vísceres abdominals anomenada peritoneu. 

Planòspores53. Espores mòbils flagel·lades i de membrana prima. Són espores 

natatòries pròpies de fongs aquàtics i també d'algues. 

Polihidroxialcanoats54. Són polièsters linears produïts per eubacteris en la natura a 

través de la fermentació del sucre o els lípids. Els bacteris els produeixen per 

emmagatzemar carboni i energia. 

Polímer55. Els polímers són macromolècules (generalment orgàniques) formades per la 

unió de molècules més petites anomenades monòmers. 

Polisacàrids56. Són carbohidrats relativament complexos. Són polímers formats per 

molts  monosacàrids44 units mitjançant enllaços glicosídics. 

Probiòtic57. S’anomenen probiòtics a aquells microorganismes vius (bactèries, fongs 

etc.) que a l’administrar-se en una quantitat i manera adequades confereixen un 

benefici a la salut de l’individu. 

Propel·lent58. Substància que genera pressió en un envàs aerosol, expel·lint el 

contingut quan s’obre la vàlvula. Alguns propel·lents líquids poden actuar com 

dissolvents. 

Quelant59. Producte que reacciona i forma complexos amb els ions metàl·lics que 

podrien afectar l’estabilitat i/o l’aspecte dels cosmètics. 

Queratolític60. Agent que elimina l’excés de cèl·lules mortes.  

S. (por Svedberg, que la va definir)61.  Unitat de velocitat de sedimentació. 

Saponificació62. És una reacció química entre un àcid gras (o un lípid saponificable, 

portador de residus d'àcids grassos) i una base o alcalí, on s'obté com a principal 

producte la sal d'aquest àcid i de l'esmentada base. Aquests compostos tenen la 
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particularitat de ser amfipàtics, és a dir tenen una part polar i una altra apolar (o no 

polar), amb la qual cosa poden interaccionar amb substàncies de propietats diferents. 

Els sabons són sals d'àcids grassos i metalls alcalins que s'obtenen mitjançant aquest 

procés. 

Sapròfit63.  Organisme viu que obté els nutrients que necessita la matèria orgànica no 

viva, normalment matèria vegetal o animal que està morta i/o en descomposició. 

Sèpsia64. És una condició mèdica greu que es caracteritza per un estat inflamatori de 

tot el cos i la presència d'una infecció coneguda o sospitosa.  

Septicèmia65. Terme mèdic que fa referència a la presència d'organismes patògens en 

el corrent sanguini, que condueix a la sèpsia. 

Serotip66. També anomenat serovar, és un tipus de microorganisme infecciós 

classificat segons els antígens que presenta en la seva superfície cel·lular. Els serotips 

permeten diferenciar organismes a nivell de subespècie. 

Serovar67. Subpoblació d’un microorganisme infecciós classificat segons els antígens de 

la seva superfície cel·lular. 

Sistèmic68. Relatiu o pertanyent a tot l’organisme, a tot un sistema. 

Somatogàmia69. Tipus de fecundació típica dels basidiomicets, que consisteix en la 

fusió de dues cèl·lules vegetatives, la qual no condueix immediatament a la 

cariogàmia, sinó a la formació d'una hifa dicariòtica i basidiògena.  

Surfactant o tensoactiu70. Substància que influeix, per mitjà de la tensió superficial, en 

la superfície de contacte entre dues fases. Quan s'utilitzen en la tecnologia domèstica 

es denominen  emulgent sobreemulsionants, és a dir, substàncies que permeten 

d'aconseguir o de mantenir una emulsió. 

Tinció de Gram71.  Tipus de tinció diferencial emprada en microbiologia per a la 

visualització de bacteris en preparacions microscòpiques.  

Tòpic72. Que s'aplica exteriorment, damunt la pell o regió del cos afectada. 

µ. (Micra)73. Terme obsolet corresponent a una unitat de longitud i que equival a la 

milionèsima part d’un metre. Actualment s’anomena micròmetre (símbol µm). 

Zigòspora74. Zigot encistat, especialment el de les zignematofícies o dels zigomicets. 

Zoòspora75. Espora mòtil (que es mou espontàniament) asexual que fa servir un  

flagel per a desplaçar-se. Aquestes espores les formen algunes   algues,  bacteris 

i fongs per a propagar-se.  
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Santiago 

- Curso de Botánica. Thomas E. Díaz González, M del Carmen Fernández-Carvajal 

Álvarez i José A. Fernández Prieto. Ediciones Trea S.L. 

- La gran enciclopedia temática escolar del siglo XXI. Biología I y II. Obra completa i 

publicació 2005. Editorial Carroggio.  

- Introducció a la microbiologia. Volum 1. John L. Ingraham i Catherine A. Ingraham. 

Editorial Reverté S.A. Disponible des de Internet a:  

https://books.google.es/books?id=DBpcULdn0kcC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=fongs+i

nferiors&source=bl&ots=-

04JbzTxK9&sig=1ZproMK93riPMz7I3pYE9kIYUY0&hl=ca&sa=X&ved=0CFkQ6AEwDGoV

ChMIzbHt1piaxwIVwqw-Ch0pdAbe#v=onepage&q=fongs%20inferiors&f=false 

Recursos no editats: 

- Apunts presos durant els seminaris programats pel Programa Argó.  

- Apunts 1r i 2n Batxillerat Biologia 

- Diversos autors. Microbiologia, Departament de Genètica i Microbiologia. Edició 
interna de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra).  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estándar_de_McFarland
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/inventario_cosmet_%20junio06.pdf
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/inventario_cosmet_%20junio06.pdf
https://books.google.es/books?id=DBpcULdn0kcC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=fongs+inferiors&source=bl&ots=-04JbzTxK9&sig=1ZproMK93riPMz7I3pYE9kIYUY0&hl=ca&sa=X&ved=0CFkQ6AEwDGoVChMIzbHt1piaxwIVwqw-Ch0pdAbe#v=onepage&q=fongs%20inferiors&f=false
https://books.google.es/books?id=DBpcULdn0kcC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=fongs+inferiors&source=bl&ots=-04JbzTxK9&sig=1ZproMK93riPMz7I3pYE9kIYUY0&hl=ca&sa=X&ved=0CFkQ6AEwDGoVChMIzbHt1piaxwIVwqw-Ch0pdAbe#v=onepage&q=fongs%20inferiors&f=false
https://books.google.es/books?id=DBpcULdn0kcC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=fongs+inferiors&source=bl&ots=-04JbzTxK9&sig=1ZproMK93riPMz7I3pYE9kIYUY0&hl=ca&sa=X&ved=0CFkQ6AEwDGoVChMIzbHt1piaxwIVwqw-Ch0pdAbe#v=onepage&q=fongs%20inferiors&f=false
https://books.google.es/books?id=DBpcULdn0kcC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=fongs+inferiors&source=bl&ots=-04JbzTxK9&sig=1ZproMK93riPMz7I3pYE9kIYUY0&hl=ca&sa=X&ved=0CFkQ6AEwDGoVChMIzbHt1piaxwIVwqw-Ch0pdAbe#v=onepage&q=fongs%20inferiors&f=false
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DICCIONARIS i TRADUCTOR 

- DIEC: Diccionari de la llengua Catalana 

- RAE: Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola  

- WORDREFERENCE: Diccionari d’anglès 

- TRADUCTOR D’ALEMANY: El País. Traductor: Alemán-Español. [en línia] Disponible 

des d’Internet a:   http://servicios.elpais.com/traductor/ 

 

 

http://servicios.elpais.com/traductor/
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12. ANNEXOS 

12.1 ANNEX 1: FITXA TÈCNICA DELS BACTERIS I FONGS UTILITZATS EN 

LA PRÀCTICA 1 

 

CECT = COLECCIÓN ESPAÑOLA DE CULTIVOS TIPO 

FVB = COLECCIÓ FACULTAT DE VETERINÀRIA DE BELLATERRA (BARCELONA) 

 

BACTERI: Bacillus subtillis CECT 35 

   CECT 35 

   BACTERI 

Nom: Bacillus subtilis (Ehrenberg 1835) Cohn 1872 

Designació del cep NCTC 8236 

Altres col·leccions ATCC 11774; CCM 2217; CCTM La 8236; CIP 1.83; CN 4267; 
CNCTC Bs 17/65; DSMZ 2109; ICI 2/4; IMET 10899; NCIMB 8739; 
NCIMB 9269 

Història CECT, 1986 < NCTC, 1952 < J.H. Humphrey < C.R. Bond 

Condicions de 
creixement 

 

Mitjans de cultiu: 1* 
Temperatura de creixement (en °C): 30 
Temps d’incubació: 48h 

Proves Assaig d'antibiòtics (penicil·lina, estreptomicina, vancomicina i 
viomicina) a què es refereix en la Farmacopea europea 

Producció 
d’enzims 

penicilinasa (feble) 

Grup de risc 1 

 

1*:  1. brou nutritiu / AGAR I 

           • Extracte de Carn 5 g 

           • peptona 10 g 

          • NaCl 5 g 
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            • pols d'Agar (només per a mitjans sòlids) 15 g 

           • Aigua destil·lada 1 L. 

  Ajustar el pH a 7,2. 

Per a les soques de Bacillus es recomana l'addició de 10 mg de MnSO4.H2O per 

a l’esporulació. 

BACTERI: Escherichia coli CECT 45 

   CECT 45 

   BACTERI 

Nom: Escherichia coli (Migula 1895) Castellani and Chalmers 1919 

Varietat: Serotip66 Orough:H10 

Designació del cep Escherich 

Altres col·leccions ATCC 4157; CIP 61.11; DSM 301; IAW 21; NCFB 1439; NCIMB 86; 
NCTC 86 

Història CECT, 1986 < NCIMB < NCTC, 1920 < Lister Institute (Escherichia 
coli subsp. communior) 

Condicions de 
creixement 

 

Mitjans de cultiu: 1* 
Temperatura de creixement (en °C): 37 
Temps d’incubació: 24h 

Aplicacions no és adequat per a la prova Eijkman 

Proves assaig d'arginina; assaig de l'àcid glutàmic; determinació 
d'histidina; proves de desinfectant 

Producció 
d’enzims 

Aminoàcids descarboxilases 

Grup de risc 2 

1*:  1. Brou nutritiu / AGAR  I 

• Extracte de carn 5 g 

• Peptona 10 g 
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• NaCl 5 g 

• Pols d'Agar (només per a mitjans sòlids) 15 g 

• Aigua destil·lada 1 L 

Ajustar el pH a 7,2. 

Per a les soques de Bacillus es recomana l'addició de 10 mg per MnSO4.H2O 

d’esporulació. 

BACTERI: Salmonella enterica CECT 409 

   CECT 409 

   BACTERI 

 

Nom: Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and 
Edwards 1952) Le Minor and Popoff 1987 

Varietat: Serotip 9,12[Vi]:d:- 
Serovar Typhi 

Altres col·leccions ATCC 19430; CCRC 12948; CIP 55.35; CNCTC Ta 19/45; CNCTC Ta 
27/56; Felix Ty 2; NCTC 8385; PCM 1901 

Història CECT, 1985 < NCTC, 1953 < A. Felix, (1918) 

Condicions de 
creixement 

 

Mitjans de cultiu: 20* 
Temperatura de creixement (en °C): 37 
Temps d’incubació: 24h 

Observacions 
generals 

Anàlisi serològic s'ha realitzat a l'Institut de Salut Carlos III 
(ISCIII), Espanya 

Aplicacions Per a la producció de vacunes 

Proves assaig d'arginina; assaig de l'àcid glutàmic; determinació 
d'histidina; proves de desinfectant 

Dades genètiques  Fago: fagotip Typhi E1a 

Grup de risc 3 
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20* 20. TSA (agar de soja d'triptona) 

• 15,0 g de triptona 

• Peptona de soja 5,0 g 

• NaCl 5,0 g 

• El agar en pols 15,0 g 

• Aigua destil·lada 1 L 

Ajustar el pH a 7,3. 

 

BACTERI: Staphylococcus aureus CECT 59 

   CECT 59 

   BACTERI 

 

Nom: Staphylococcus aureus subsp.aureus Rosenbach 1884 

Designació del cep NCIMB 6571 

Altres col·leccions ATCC 9144; BTCC 1/45; CCM 2107; CCRC 10908; CCTM La 635; 
CCUG 1431; CIP 53.154; CN 6457; CNCTC Mau 76/69; DSMZ 683; 
IAW 33; IL 30; LMD 46.63; LMG 10640; Merk and Co. Inc. 
3R7089; NCTC 6571; PCM 458; PCM 2195; PZH 112/46; strain 
Oxford; WDCM 00035 

Història CECT, 1980 (Staphylococcus pyogenes var. 
Aureus;Staphylococcus pyogenes) < NCIMB < NCTC, 1944 < N.G. 
Heatley 

Condicions de 
creixement 

 

Mitjans de cultiu: 1* 
Temperatura de creixement (en °C): 37 
Temps d’incubació: 24h 

Aplicacions Referència Strain recomana que s'utilitzi per a la UNE-CEN ISO / 
TS 11133 

Proves les proves de sensibilitat als antibiòtics (soca de control) 

Grup de risc 2 
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1* 1. brou nutritiu / AGAR I 

 

     • Extracte de Carn 5 g 

      • peptona 10 g 

      • NaCl 5 g 

      • pols d'Agar (només per a mitjans sòlids) 15 g 

     • Aigua destil·lada 1 L 

       Ajustar el pH a 7,2.  

Per a les soques de Bacillus es recomana l'addició de 10 mg MnSO4.H2O per a  

l’esporulació. 

 

FONG: Candida albicans CECT 1001 

   CECT 1001 

   FONG 

Nom: Candida albicans (C.P. Robin) Berkhout 1923 

Designació del cep García-Rodríguez, J.A. 9387-R 

Història CECT, 1978 < García-Rodríguez, J.A. (Univ. Salamanca. Fac. 
Medicina. Dpt. Interfacultativo de Medicina Preventiva, Salud 
Pública y Microbiología Médica. Spain) 

Condicions de 
creixement 

 

Medi de cultiu: 63*/138* 
Temperatura de creixement (en °C): 26 

Grup de risc 2 

 

63*  63. MALT AGAR (fórmula Blakeslee) 

       • Extracte de malt 20 g 

      • Glucosa 20 g 

       • Mycopeptona 1 g 

       • pols d'Agar 15 g 

       • Aigua destil·lada 1 
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Alternativament, el medi comercialment disponible (Oxoid CM0059 / CM0057) 

es pot utilitzar. 

Peptona vegetal Nº 1 es pot utilitzar en lloc de la mycopeptona. 

138* 138. LM 

      • 10 g de glucosa 

      • 5g Mycopeptona 

      • Extracte de llevat 3 g 

      • Extracte de malt 3 g 

    • pols d'Agar (només per al medi sòlid) 20 g 

      • Aigua destil·lada 1 

Alternativament, el medi comercialment disponible (Oxoid CM0920) es pot 

utilitzar. 

Peptona vegetal Nº 1 es pot utilitzar en lloc de la mycopeptona. 
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12.2 ANNEX 2: FOTOGRAFIES DELS HALOS D’INHIBICIÓ 

Bacteri: Salmonella enterica 

   

 

 

 

 

 

Imatge 90: Rentaplats: Mistol (6) i Coral (7). / 
Antitranspirant: Rexona (1), Sanex (2) i Fa (3). 

Font: pròpia 

Imatge 89: Rentaplats: Dia% (1), Mical (2), 
Fairy (3), Co. Aliment (4) i Flota (5). 

Font: pròpia 

Imatge 91: Antitranspirants: Nivea (4) i Dove 
(6) / Desodorants: Axe (5) i Byly (7) 

Font: pròpia 

Imatge 92: Rentaplats: Dis net (8), Lagarto (9) i 
Mercadona (10) / Desodorants: Williams (8) i 

Nua (9) / Antitranspirant: Bonté (10) 
Font: pròpia 

Imatge 93: Sabons de mans: S&S (1), Balneris 
(2), Sanex (3), Bonpreu (4), Royale Bouquet (5). 

Font: pròpia 

Imatge 94: Sabons de mans: Heno de Pravia (6), 
Veckia (7), Dicora (8), Moussel (9) i Palmolive (10). 

Font: pròpia 
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Bacteri: Escherichia coli 

Imatge 95: Rentaplats: Dia% (1), Mical (2), 
Fairy (3), Co. Aliment (4) i Flota (5). 

Font: pròpia 

 

Imatge 96: Rentaplats: Mistol (6) i Coral (7). / 
Antitranspirant: Rexona (1), Sanex (2) i Fa (3). 

Font: pròpia 

Imatge 97: Antitranspirants: Nivea (4) i Dove 
(6) / Desodorants: Axe (5) i Byly (7) 

Font: pròpia 

 

Imatge 98: Rentaplats: Dis net (8), Lagarto (9) 
i Mercadona (10) / Desodorants: Williams (8) i 

Nua (9) / Antitranspirant: Bonté (10) 
Font: pròpia 

 

Imatge 99: Sabons de mans: S&S (1), Balneris 
(2), Sanex (3), Bonpreu (4), Royale Bouquet (5). 

Font: pròpia 

 

Imatge 100: Sabons de mans: Heno de Pravia 
(6), Veckia (7), Dicora (8), Moussel (9) i 

Palmolive (10). 
Font: pròpia 
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Bacteri: Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

Imatge 101: Rentaplats: Dia% (1), Mical (2), 
Fairy (3), Co. Aliment (4) i Flota (5). 

Font: pròpia 

Imatge 102: Rentaplats: Mistol (6) i Coral (7). / 
Antitranspirant: Rexona (1), Sanex (2) i Fa (3). 

Font: pròpia 

 

Imatge 103: Antitranspirants: Nivea (4) i Dove 
(6) / Desodorants: Axe (5) i Byly (7) 

Font: pròpia 

 

Imatge 104: Rentaplats: Dis net (8), Lagarto (9) 
i Mercadona (10) / Desodorants: Williams (8) i 

Nua (9) / Antitranspirant: Bonté (10) 
Font: pròpia 

Imatge 105: Sabons de mans: S&S (1), Balneris 
(2), Sanex (3), Bonpreu (4), Royale Bouquet (5). 

Font: pròpia 

 

Imatge 106: Sabons de mans: Heno de Pravia 
(6), Veckia (7), Dicora (8), Moussel (9) i 

Palmolive (10). 
Font: pròpia 
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Bacteri: Bacillus subtillis 

 

Imatge 107: Rentaplats: Dia% (1), Mical (2), 
Fairy (3), Co. Aliment (4) i Flota (5). 

Font: pròpia 

 

Imatge 108: Rentaplats: Mistol (6) i Coral (7). / 
Antitranspirant: Rexona (1), Sanex (2) i Fa (3). 

Font: pròpia 

 

Imatge 109: Antitranspirants: Nivea (4) i Dove 
(6) / Desodorants: Axe (5) i Byly (7) 

Font: pròpia 

 

Imatge 110: Rentaplats: Dis net (8), Lagarto 
(9) i Mercadona (10) / Desodorants: Williams 

(8) i Nua (9) / Antitranspirant: Bonté (10) 
Font: pròpia 

Imatge 111: Sabons de mans: S&S (1), Balneris 
(2), Sanex (3), Bonpreu (4), Royale Bouquet 

(5). 
Font: pròpia 

 

Imatge 112: Sabons de mans: Heno de Pravia 
(6), Veckia (7), Dicora (8), Moussel (9) i 

Palmolive (10). 
Font: pròpia 
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Fong: Candida albicans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 113: Rentaplats: Dia% (1), Mical (2), 
Fairy (3), Co. Aliment (4) i Flota (5). 

Font: pròpia 

 

Imatge 114: Rentaplats: Mistol (6) i Coral (7). / 
Antitranspirant: Rexona (1), Sanex (2) i Fa (3). 

Font: pròpia 

 

Imatge 115: Antitranspirants: Nivea (4) i Dove 
(6) / Desodorants: Axe (5) i Byly (7) 

Font: pròpia 

 

Imatge 116: Rentaplats: Dis net (8), Lagarto (9) 
i Mercadona (10) / Desodorants: Williams (8) i 

Nua (9) / Antitranspirant: Bonté (10) 
Font: pròpia 

 

Imatge 117: Sabons de mans: S&S (1), Balneris 
(2), Sanex (3), Bonpreu (4), Royale Bouquet (5). 

Font: pròpia 

 

Imatge 118, part superior del cultiu: Sabons 
de mans: Heno de Pravia (6), Veckia (7), Dicora 

(8), Moussel (9) i Palmolive (10). 
Font: pròpia 
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Fong: Penicillium rugulosum 

 

Imatge 119: Rentaplats: Dia% (1), Mical (2), 
Fairy (3), Co. Aliment (4) i Flota (5). 

Font: pròpia 

 

Imatge 120: Rentaplats: Mistol (6) i Coral (7). / 
Antitranspirant: Rexona (1), Sanex (2) i Fa (3). 

Font: pròpia 

 

Imatge 121: Antitranspirants: Nivea (4) i Dove 
(6) / Desodorants: Axe (5) i Byly (7) 

Font: pròpia 

 

Imatge 122: Rentaplats: Dis net (8), Lagarto 
(9) i Mercadona (10) / Desodorants: Williams 

(8) i Nua (9) / Antitranspirant: Bonté (10) 
Font: pròpia 

 

Imatge 123: Sabons de mans: S&S (1), 
Balneris (2), Sanex (3), Bonpreu (4), Royale 

Bouquet (5). 
Font: pròpia 

 

Imatge 124, part superior del cultiu: Sabons 
de mans: Heno de Pravia (6), Veckia (7), 
Dicora (8), Moussel (9) i Palmolive (10). 

Font: pròpia 
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Comparativa de l’efecte dels bacteris i fongs davant els diferents productes. 

Imatge 125: Salmonella entérica. Alguns rentaplats i desodorants/antitranspirants. 

Font: pròpia 

 
Imatge 126: Escherichia coli. Alguns rentaplats i desodorants/antitranspirants.  

Font: pròpia 

 
Imatge 127: Staphylococcus aureus. Alguns rentaplats i desodorants/antitranspirants.  

Font: pròpia 
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Imatge 128: Bacillus subtillis. Alguns rentaplats i desodorants/antitranspirants.  

Font: pròpia 

 
Imatge 129: Candida albicans. Alguns rentaplats i desodorants/antitranspirants. 

Font: pròpia  

 
Imatge 130: Penicillium rugulosum. Alguns rentaplats i desodorants/antitranspirants. 

Font: pròpia  
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