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ADEPAP. ACTIVITAT DESINFECCIÓ PER COVID-19 
Resultats. 2a Onada. QÜESTIONARI SOCIS EVOLUCIÓ D’ACTIVITAT PER LA PANDÈMIA DE LA 

COVID-19 durant i post estat d’alarma 

Univers: Empreses de desinfecció i control de plagues de Catalunya 

Mostra: Socis ADEPAP  

Respostes: 41 

Dates de resposta: del 16 al 30 de setembre de 2020 

 

1. Demarcacions on actuen les empreses enquestades 

 

Globalment, les empreses que han respost al qüestionari actuen principalment a les 

demarcacions catalanes, amb força incidència a la de Barcelona i , de manera equilibrada, a la 

resta de demarcacions. Són residuals les empreses que actuen fora de Catalunya. 

Nota: es tracta d’una resposta múltiple. És a dir, una mateixa empresa pot actuar en més d’una 

demarcació. 

2. Increment de la demanda de desinfeccions durant l’estat d’alarma decretat pel govern 

espanyol a causa de la pandèmia de la COVID-19 

 

La immensa majoria de les empreses enquestades afirmen que va augmentar la demanda dels 

serveis de desinfecció durant l’estat d’alarma. Concretament, 38 (un 92,7%) de les empreses 

enquestades han respost afirmativament. 
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3. Percentatge d’augment de demanda de les desinfeccions durant l’estat d’alarma 

 

Més del 60% de les empreses enquestades van veure incrementada la demanda de serveis de 

desinfecció en més d’un 50%. La resta (15 empreses) van augmentar les seves desinfeccions 

entre un 1 i un 50%. 

4. Tipus d’instal·lacions, equipaments i serveis en què més a augmentat la demanda de 

desinfecció durant l’estat d’alarma. Resposta múltiple (38 respostes) 

 

Segons les respostes dels enquestats, on més es va notar l’augment de l’activitat de 

desinfecció per la COVID-19 durant l’estat d’alarma va ser en oficines o empreses (32 

respostes), residències de gent gran (20 respostes), domicilis particulars (18 respostes) i 

equipaments municipals (15 respostes).  També hi va haver un augment significatiu en centres 

de processat d’aliments (11 respostes), supermercats (9 respostes) i en transport col·lectiu (8 

respostes). En hospitals i centres d’atenció primària (5 respostes) i transport medicalitzat (1 

resposta) no es detecta un augment significatiu, degut a què són espais que ja fan 

desinfeccions de manera regular per la seva activitat. 
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5. Demanda del servei de desinfeccions post-estat d’alarma 

 

De les empreses enquestades, el 63,4%  van veure disminuïda la demanda de desinfeccions 

des que es va acabar l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol, mentre que el 29,3% la van 

mantenir. Només 3 empreses (el 7,3% d’enquestats) afirmen que la demanda encara va 

augmentar en relació a l’etapa d’estat d’alarma.  

6. Disminució de desinfeccions d’espais post-estat d’alarma i tipologia. Resposta múltiple 

 

De les empreses enquestades que afirmen que ha disminuït la demanda de desinfeccions en el 

post estat d’alarma, 14 (el 46,7%), han vist rebaixada la seva activitat entre un 25 i un 75% en 

relació a l’activitat realitzada durant l’estat d’alarma. El 53,3% restant afirma que ha vist 

disminuïda la demanda de desinfeccions en menys del 25%.  

Pel que fa a la tipologia d’espais on ha disminuït la demanda de desinfeccions per COVID-19 en 

el post estat d’alarma en relació al període d’estat d’alarma destaquen les oficines/empreses 

(16 respostes) i els domicilis particulars (14 respostes). Destacable també la disminució de 

serveis de desinfecció en residències de gent gran (9 respostes) i equipaments municipals (6 

respostes). 
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7. Proveïment de producte desinfectant i EPIs 

 

El 56,1% (23) de les empreses enquestades afirmen que a l’inici de la pandèmia van tenir 

dificultats per accedir o proveir-se de producte desinfectant, la qual cosa després es va 

solucionar. Només 2 empreses afirmen que els ha costat trobar-lo en tot el període. Un 12,2% 

(5 empreses) han tingut problemes en moments puntuals i de manera intermitent, mentre que 

11 empreses (un 26,8%) no han tingut dificultats per proveir-se de producte desinfectant. 
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Pel que fa als equips de protecció individual (EPI), és significatiu que 15 empreses (el 36,6% de 

les empreses enquestades) afirmen haver tingut dificultats per proveir-se’n des que va 

començar la pandèmia i també posteriorment. Un 41,5% (17 empreses) van tenir problemes a 

l’inici tot i que després no. Les que han tingut problemes de manera intermitent van ser un 

9,8% (4 empreses), mentre que el 12,2% restant (5 empreses) no han tingut problemes per 

trobar EPIs en cap moment del període. 

Tot i això, pel que fa als EPI, les empreses afirmen que els preus dels EPI s’ha encarit 

considerablement a causa de l’augment de la demanda provocada per la pandèmia. 

8. Intrusisme professional 

 

Un 63,4% (26) de les empreses enquestades afirmen que a causa de la pandèmia ha 

augmentat l’intrusisme professional per part d’empreses no especialitzades i que no estan 

registrades al ROESB. Els enquestats fan afirmacions com “ara tothom fa desinfeccions i de 

qualsevol manera”, “empreses de neteja que no tenen qualificació, ni professionals 

especialitzats, ni proteccions adequades” i “s’ofereixen solucions màgiques que no funcionen 

ni estan validades i que poden generar sensació de falsa seguretat”. 

Un dels enquestats ho resumeix així: “han sortit a dojo empreses que venen des del simple gel 

a desinfectants registrats, maquines per desinfectar i altres... el més important que hem 

presenciat és com si tothom i tot estigués permès i es pogués desinfectar sense coneixements 

ni titularitats ni registrats com a activitat”. 


