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ADEPAP alerta de la importància de comptar amb professionals 

especialitzats per eliminar el coronavirus  

 

ADEPAP, l’Associació de professionals especialitzats en desinfecció i Control de 

Plagues de Catalunya, alerta, un cop més, que només les desinfeccions professionals 

especialitzades són segures i efectives per eliminar el coronavirus causant de la 

Covid-19. Així mateix, denuncien que cada cop són més les empreses que ofereixen 

aquest servei de desinfeccions sense seguir els procediments ni complir els 

requeriments necessaris. 

 

Els nous rebrots de la Covid-19 a tot el territori i la represa escalonada de l’activitat 

econòmica i social, amb l’obertura de centres educatius i, en alguns casos amb 

restriccions, de comerços, restaurants, empreses i tot tipus d’establiments, 

requereixen d’unes mesures de seguretat específiques pel que fa a les desinfeccions 

dels espais. ADEPAP insisteix en la importància que s’efectuïn desinfeccions segures, 

professionals i especialitzades, cosa que és en mans només dels professionals 

acreditats. 

Segons, Quim Sendra, president d’ADEPAP, la crisi sanitària provocada pel coronavirus 

“ha fet aflorar en els darrers mesos moltes empreses que ofereixen aquests serveis 

sense ser-ne professionals especialitzats i que actuen sense els coneixements ni les 

garanties necessàries per a fer una desinfecció efectiva”. Sendra alerta, a més, que 

“s’estan oferint sistemes i dispositius d’eliminació del virus de la Covid-19 en espais 

diversos que no són efectius ni fiables”. 

En aquest sentit, ADEPAP alerta que cal “assegurar-se que els professionals que 

efectuen aquestes desinfeccions som especialitzats i només utilitzem els biocides 

desinfectants adequats, aquells que el Ministeri ha aprovat específicament per a 

l’eliminació del coronavirus”. “Aquests biocides només els poden utilitzar les empreses 

inscrites al registre corresponent (ROESB)”, diu el president de l’associació. 

Per Sendra, “l’intrusisme professional i l’ús de sistemes poc segurs i ineficients 

continua essent molt preocupant, ja que parlem d’un veritable problema de salut 

pública”. “Realitzar incorrectament les desinfeccions és un frau molt greu que pot 

comportar contagis tant entre els qui fan el servei com els qui l’han contractat, ja que 

crea una falsa sensació de seguretat”, afirma. 

Sobre ADEPAP_ ADEPAP és l’associació de professionals especialitzats en salut 

ambiental de Catalunya i que es dediquen, entre d’altres, a tasques de desinfecció i de 

control de plagues. 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 



   � Nota de premsa � 
  

       és membre de:              

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. 

Barcelona, 16 setembre de 2020 

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

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


