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Els professionals del control de plagues reclamen ser vacunats 

contra la COVID-19 de manera prioritària per ser servei essencial 

 

ADEPAP, l’associació de professionals de desinfecció i de control de plagues de 

Catalunya, ha fet arribar una carta a l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

(ASPCAT) i al Ministeri de Sanitat, demanant que, un cop vacunats contra la COVID-

19 els professionals sanitaris, les persones de residències de gent gran i les persones 

de risc, es prioritzi els professionals de control de plagues en la segona fase de la 

vacunació. 

Enmig de la pandèmia de la COVID-19, la indústria professional de control estructural 
de plagues i desinfeccions del virus SARS-CoV-2 segueix prestant serveis essencials a 
les instal·lacions de producció d'aliments del país, botigues de queviures, restaurants, 
magatzems d'aliments, refugis, hospitals, institucions mèdiques, residències 
geriàtriques, habitatges, escoles, universitats, presons i empreses.  

És per això que, com a servei essencial per a la salut pública, des d’ADEPAP es reclama 
a les administracions públiques competents que, un cop acabi la primera fase de 
vacunació a residències de gent gran i de persones amb discapacitat i a professionals 
sanitaris, es prioritzi la vacunació dels professionals del control de plagues i de 
desinfeccions professionals especialitzades. 

El Comitè Assessor de Pràctiques d’immunització (ACIP) dels Centres per al Control de 
Malalties dels Estats Units recomana administrar la vacuna contra la COVID-19 en 
primer lloc a professionals de la salut i altres col·lectiu d’alt risc. D’altra banda, a 
principis d’any, l’Agència de Seguretat Cibernètica i Infraestructura (CISA) d’aquest 
mateix país va identificar els serveis de control de plagues estructurals con un sector 
“d’infraestructura crítica”. 

“No hi ha cap segment de la indústria alimentària o de l’àmbit mèdic que pugui 
complir amb les regulacions estatals i autonòmiques de salut pública sense un 
programa adequat de control de plagues i desinfeccions”, explica el president 
d’ADEPAP, Quim Sendra. Per això, “reclamem ser prioritzats en la següent fase de 
vacunació contra la COVID-19”, conclou. Organitzacions internacionals com la National 
Pest Management Association (NPMA) i associacions professionals de control de 
plagues de països com els Estats Units o la Gran Bretanya també s’han pronunciat en 
aquesta línia. 

“Són molt els professionals del nostre sector que malauradament s’han infectat”, 
explica Sendra. “Malgrat fem servir els equips de protecció individual (EPI) adequats i 
prenem totes les precaucions, els nostre personal està en contacte continu amb tota 
tipologia d’espais per on circula la COVID-19”. Això repercuteix de manera molt 
negativa a les empreses del nostre sector, “on molts treballadors han d’acabar fent 
quarantena i no es poden cobrir els serveis requerits en àmbits essencials per a la salut 
pública”. 

I tot això passa justament en un moment en què han augmentat les plagues de 
rosegadors, que, segons informen des d’ADEPAP, “han adaptat el seu comportament 
d’alimentació i s’han tornat més agressius a causa del canvi d’hàbits de les persones 
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durant la pandèmia”. Així mateix, “continuen les infestacions de xinxes de llit a 
hospitals i unitats d’UCI, com sempre n’hi ha hagut, però amb l’agreujant que ara 
conviuen amb el coronavirus”, afirmen des de l’associació. 

 

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, 26 de gener de 2021 
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