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Les empreses de salut ambiental alerten que els falten professionals 

 

ADEPAP, l’associació de professionals de salut ambiental a Catalunya, alerta que 

calen, com a mínim un 20% més de tècnics especialitzats en la desinfecció i el control 

de plagues. Tot i que hi ha un temari específic aprovat pel Ministeri de Sanitat, no és 

un formació reglada, hi ha poca oferta formativa i és complex accedir a l’acreditació 

per poder exercir aquesta feina. 

 

A Catalunya hi ha unes 300 empreses que es dediquen a la salut ambiental, que  

compten amb uns 1500 professionals especialitzats en control de plagues i desinfecció. 

Segons Quim Sendra, president d’ADEPAP, “cada cop és més difícil trobar professionals 

especialitzats en el nostre sector i les empreses tenim veritables dificultats per poder 

cobrir tots els serveis, especialment quan tenim puntes de feina, com enguany, en què 

la demanda de desinfeccions ha augmentat exponencialment a causa de la pandèmia 

de la COVID-19”. 

L’augment de la demanda és provocat, segons el president d’ADEPAP, bàsicament per 

tres motius. D’una banda, pel que fa al control de plagues “ha augmentat la 

consciència, també a causa de les noves plagues que van arribant a casa nostra i que 

cal combatre”. De l’altra, “les desinfeccions també s’han multiplicat a causa del 

coronavirus”. I, finalment, “hi ha un flux natural del propi mercat laboral, sobretot per 

jubilacions”. 

A això se suma que no hi ha una formació reglada específica en salut ambiental, tot i 

que el Ministeri sí que té publicat un temari específic. “Es tracta d’un curs autoritzat 

pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que s’ofereix en pocs centres, cadascun dels 

quals l’aplica segons el seu criteri”, explica Sendra. L’altra via per exercir de 

professional especialitzat en salut ambiental és l’acreditació de competències, però 

“surten poques convocatòries d’acreditació, cosa que ja hem transmès reiteradament  

a la Generalitat, que és qui en té les competències”, explica el president d’ADEPAP. 

Tot plegat, juntament amb el desconeixement de l’especialització per part d’aquells 

que en demanden els serveis, provoca sovint un important grau d’intrusisme 

professional i “que s’acceptin com a bones algunes solucions i mètodes que no han 

estat validats com a eficaços en l’àmbit de la salut ambiental”. A això s’hi suma, segons 

Quim Sendra, “el poc control de com s’efectuen aquestes actuacions, especialment pel 

que fa a les desinfeccions, per part de les administracions públiques responsables”. 

El president d’ADEPAP recorda que “la desinfecció és una tasca molt complexa que 

només personal molt qualificat sap dissenyar, planificar, dosificar i calcular-ne les 

concentracions perquè sigui efectiva”. “Per tant, cal que es faci tal com s’ha de fer, 

mitjançant professionals especialitzats” i “cal que es comprovi que s’està fent de 

manera correcta”. Aquesta especialització és un dels motius pels quals ADEPAP es 

planteja formar directament nous professionals. 
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En aquest sentit, doncs, l’associació està treballant per programar el primer trimestre 

de 2020 una formació especialitzada en salut ambiental autoritzada pel SOC que, a 

banda de ser impartida per professionals amb molt experiència i incloure els 

continguts marcats pel Ministeri, incorporarà també el protocol que l’associació va 

elaborar per a fer desinfeccions de la COVID-19.  

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 

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, 15 de desembre de 2020 

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

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


