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ADEPAP. ACTIVITAT DESINFECCIÓ PER COVID-19 

 
Resultats QÜESTIONARI SOCIS EVOLUCIÓ D’ACTIVITAT PER LA CRISI DEL CORONAVIRUS 

COVID-19  

Univers: Empreses de desinfecció i control de plagues de Catalunya 

Mostra: Socis ADEPAP  

Respostes: 38 

Dates de resposta: del 19 al 23 de març 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 molt equilibrada, 

a la resta de demarcacions. Una de les empreses enquestades també actua a Madrid. 

 

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 arran de la crisi del coronavirus Covid-19 
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La major part de les empreses enquestades afirmen que ha augmentat la demanda dels serveis 

de desinfecció. Concretament, 32 (un 84,2%) de les empreses enquestades han respost 

afirmativament, mentre que només 6 (un 15,8%) de les empreses no han vist augmentada la 

demanda de la seva activitat de desinfecció. 

Cal assenyalar, però, que en la darrera pregunta del qüestionari, algunes de les empreses 

enquestades afirmen que tot i no haver augmentat l’activitat d’aquests serveis, sí que han 

rebut moltes sol·licituds de pressupostos. D’altra banda, algunes empreses que són 

distribuïdores de producte (algunes fan també desinfecció i d’altres no) sí que han notat un 

important augment en la demanda de producte desinfectant i de neteja. Això fa preveure 

també un augment de l’activitat a curt termini. 

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

desinfecció. Resposta múltiple 
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Segons les respostes dels enquestats, on més s’ha notat l’augment de l’activitat de desinfecció 

pel Covid-19 ha estat en equipaments municipals que són serveis essencials (18 respostes).  

També hi ha hagut un augment significatiu en transport col·lectiu (10 respostes), centres de 

processat d’aliments (9 respostes) i supermercats (8 respostes). Dels enquestats, 6 afirmen 

haver augmentat també l’activitat en residències de gent gran i 5 en hospitals, centres 

d’atenció primària, altres equipaments de salut i ambulàncies.  

Cal destacar que hi ha 22 dels enquestats que afirmen que també han augmentat l’activitat en 

empreses o instal·lacions privades que continuen mantenint l’activitat, ja siguin oficines, 

fàbriques, centres de logística, magatzems o comunitats de veïns, entre d’altres.  Alguns dels 

enquestats afirmen també que ha augmentat l’activitat en d’altres serveis essencials com ara 

vehicles policials o bé laboratoris. 

4. Augment del servei de desinfeccions 

 

De les empreses enquestades, 16 afirmen haver augmentat la seva activitat de desinfecció 

entre un 50% i més del 100%. Les que afirmen que han augmentat l’activitat entre un 10% i un 

50% són 10 de les empreses enquestades. Finalment, 12 de les empreses afirmen haver 

augmentat l’activitat menys d’un 10%. Cal tenir present que algunes de les empreses sòcies 

d’ADEPAP són distribuïdores de producte i no fan activitat de desinfecció o bé és una part 

mínima dels seus serveis. 

5. Dificultat per proveir-se de producte desinfectant 
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La major part de les empreses enquestades afirmen que estan tenint dificultats per accedir o 

proveir-se de producte desinfectant. Concretament, 30 de les 38 empreses, la qual cosa 

suposa que gairebé el 79% tenen o tindran en les properes setmanes dificultats per aconseguir 

el producte imprescindible per a dur a terme les tasques de desinfecció. Dins el grup de les 8 

empreses que afirmen no tenir dificultats hi ha incloses les distribuïdores de productes. 

6. Quan tindran dificultats per cobrir les activitats de desinfecció per manca de producte. 

Pregunta oberta 

 

Un percentatge molt elevat de les empreses enquestades (gairebé el 79%) afirmen que els 

problemes per accedir a producte desinfectant ja estan a punt de començar. De fet, 30 de les 

empreses enquestades així ho afirmen. Algunes (4) afirmen que ja s’estan trobant amb 

aquesta dificultat. Les que tindran dificultats en una setmana o abans són 8. També són 8 les 

que afirmen tenir producte per al voltant de 15 dies i 7 les que en tenen per un mes. D’altres 

empreses (3) no han fet el càlcul, però en algun cas afirmen que el producte arriba amb 

compta-gotes. 

Les empreses que afirmen no tenir problemes, al menys de moment, són 8, entre les quals hi 

ha els distribuïdors. 

7.  Altres informacions rellevants. Pregunta oberta i no obligatòria 

a) Manca d’EPIs. És un tema que preocupa molt. De fet, 8 de les empreses afirmen 

que estan tenint ja dificultats per trobar equips de protecció individual: 

mascaretes FPP2 o 3, monos, ulleres de protecció i peücs. I també equips de 

nebulització. 

b) Intrusisme. Un parell d’observacions fan referència al menyspreu pel treball de les 

empreses especialitzades, la minimització del problema i la proposta d’actuació 

amb productes no específics que dificulten la feina dels professionals. 

c) Confusió. Alguns dels enquestats afirmen que hi ha una certa desorientació sobre 

com actuar, que les instruccions/ordres són poc clares i concretes.  


