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Les empreses de desinfecció reforcen els serveis pel coronavirus 

 

ADEPAP, l’associació d’empreses de desinfecció i de control de plagues de Catalunya, 

informa que els associats han reforçat el seu servei de desinfecció arran de la crisi del 

coronavirus. “Les empreses de desinfecció ens considerem serveis essencials en 

casos d’emergència com el que estem vivint”, diu Quim Sendra, president d’ADEPAP, 

“especialment per la nostra incidència en activitats i equipaments sanitaris, 

d’alimentació i altres organitzacions que són critiques i que no aturen la seva 

activitat en aquests dies”. 

 

Davant la situació d’excepcionalitat que està generant el coronavirus COVID-19, el 

president d’ADEPAP, Quim Sendra, s’ha posat en contacte aquest cap de setmana amb 

les autoritats catalanes per informar que les empreses de l’associació han reforçat els 

seu serveis. Una de les activitats d’aquest col·lectiu és la desinfecció d’equipaments 

públics i privats, servei que s’ha vist reforçat aquests darrers dies amb l’objectiu 

d’ajudar a lluitar contra la propagació del virus en espais crítics i altament 

concorreguts, com els centres i serveis sanitaris, supermercats i espais dedicats a 

l’emmagatzematge i processat d’aliments, serveis de transports individuals i 

col·lectius, així com d’altres organitzacions que han de continuar actives malgrat la crisi 

del coronavirus. 

“Les empreses de desinfecció i els seus professionals ens considerem un servei 

essencial en casos d’emergència com aquest i és per això que no hem de tenir cap 

restricció de moviment sempre que s’acrediti que haguem estat requerits per a 

aquesta tipologia de serveis”, explica Quim Sendra. Així ho hem transmès a 

l’administració pública i “en les darreres hores hem estat en contacte, a través de 

PIMEC, amb els departaments d’Interior i Empresa, així com també directament amb 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a qui hem informat que continuem prestant i 

reforçant els nostres serveis perquè no s’aturi l’activitat diària d’altres serveis 

essencials que requereixen desinfecció”.  

D’altra banda, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 

d’alarma per a la gestió de la  situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el 

seu article 18, especifica que els “operadors crítics de serveis essencials”, aquells que 

“preveu la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la 

protecció d'infraestructures crítiques, han d'adoptar les mesures necessàries per a 

assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis”. El mateix article diu 

també que, “aquesta exigència serà igualment adoptada per aquelles empreses i 

proveïdors que, sense tenir la consideració de crítics, són essencials per assegurar 

l'abastiment de la població i els propis serveis essencials”. 
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El president d’ADEPAP afirma que en les últimes hores ja han notat un increment 

notable de la demanda d’actuacions de desinfecció, especialment en supermercats i 

transport, i és per això que “les empreses de l’associació tenen tots els professionals 

actius i han reforçat els seus serveis de desinfecció”.  “Pel que fa a les instal·lacions 

sanitàries, es manté l’activitat de desinfecció habitual i es reforça quan així es 

requereix des d’aquestes”, aclareix Sendra. 

Pel que fa a la prevenció en l’àmbit particular, cal seguir en tot moment les 

recomanacions del departament de Salut (rentar-se sovint les mans i evitar el contacte 

d’aquestes amb les mucoses, mantenir una distància social de més d’un metre i mig, 

etc.). En aquest sentit, “és molt important la neteja contínua de les superfícies que es 

toquen sovint amb desinfectants, especialment en situació d’aïllament domiciliari per 

possibles casos de coronavirus”, insisteix el president d’ADEPAP, que remet a la 

informació publicada al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya per a dubtes de 

particulars i col·lectius i recomana també “posar-se en contacte amb les empreses 

especialitzades si hi ha dubtes respecte la desinfecció”. 

 

Sobre ADEPAP 

ADEPAP és l’associació d’empreses de desinfecció i de control de plagues de 

Catalunya, i té com a objectius principals professionalitzar, formar i fer conèixer el 

sector a la societat en general, tenint sempre presents les regulacions i normatives, 

que han evolucionat de manera substancial.  

ADEPAP és l’associació a Catalunya que agrupa el 80% de les empreses que es 

dediquen al control de plagues i desinfecció al territori català, i és la representant del 

sector amb l’Administració pública i la societat civil a Catalunya. Els seus inicis es 

remunten a l’any 1977, essent l’associació més antiga de l’estat espanyol. 

L’associació és membre de la National Pest Management Association (NPMA), 

l’organització més important del sector en l'àmbit mundial, i de la Patronal de la Petita 

i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). També va ser membre fundador de la 

Confederation of European Pest Control Associations (CEPA). 

 

Barcelona, 15 de març de 2020 

 

Nota: Per a més informació, declaracions o entrevistes, podeu contactar amb Míriam 

Riera +34 695 179 803  miriam.riera@efectivacomunicacio.com 

 


