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Les desinfeccions, en risc per l’escassetat d’equips de protecció 

individual i producte desinfectant 

 

ADEPAP, l’associació d’empreses de desinfecció i de control de plagues de Catalunya, 

alerta que els professionals comencen a trobar-se amb dificultats per abastir-se de 

producte desinfectant i equips de protecció individual (EPI) per a fer serveis de 

desinfecció, activitat que ha augmentat significativament arran de la crisi del 

coronavirus Covid-19. L’intrusisme professional i la manca de consciència dels 

elevats requeriments tècnics i professionals per a la realització d’una correcta 

desinfecció són altres preocupacions que es desprenen de l’enquesta que ADEPAP ha 

fet recentment entre els seus associats. 

 

Arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 les empreses de 

desinfecció han augmentat significativament l’activitat. Ara bé, “comencen ja a tenir 

dificultats per proveir-se de producte desinfectant i equips de protecció individual, per 

la qual cosa, s’està posant en risc el servei de desinfecció en aquelles instal·lacions i 

equipaments que continuen amb la seva activitat”, explica Quim Sendra, president 

d’ADEPAP. 

Tot això és el que es desprèn de l’enquesta que ADEPAP ha fet entre el 19 i el 23 de 

març entre els seus socis, que representen aproximadament la meitat d’aquestes 

empreses a Catalunya. Més del 50% dels associats han respost a l’enquesta. 

“La manca d’EPIs és un tema que preocupa molt. Els nostres socis 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”, explica Sendra. 

Pel que fa al producte desinfectant, la major part de les empreses que han respost a 

l’enquesta afirmen que estan tenint dificultats per accedir o proveir-se’n. 

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.  

Algunes empreses associades (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 n’hi ha algunes que són distribuïdores de producte. 

Els enquestats es queixen també de l’intrusisme professional i la manca de consciència 

dels alts requeriments tècnics i professionals que requereix una correcta desinfecció. 

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

solament personal molt qualificat sap dissenyar, planificar, dosificar i calcular 
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concentracions perquè sigui efectiva”. “Per tant, cal que es faci tal com s’ha de fer, 

mitjançant professionals”. 

Augment de l’activitat de desinfecció 

De les empreses enquestades, gairebé la meitat 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 només una quarta part, mentre que la 

resta afirmen haver augmentat l’activitat menys d’un 10%.  

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. 

Com desinfectar a casa 

Pel que fa a la prevenció en l’àmbit particular, cal seguir en tot moment les 

recomanacions del departament de Salut (rentar-se sovint les mans i evitar el contacte 

d’aquestes amb les mucoses, mantenir una distància social de més d’un metre i mig, 

etc.). En aquest sentit, “és molt important la neteja i desinfecció contínues de les 

superfícies que es toquen sovint, especialment en situació d’aïllament domiciliari per 

possibles casos de coronavirus”, insisteix Quim Sendra, que remet a la informació 

publicada al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya per a dubtes de particulars i 

col·lectius i recomana també “posar-se en contacte amb les empreses especialitzades 

si hi ha dubtes respecte la desinfecció”. 

Sobre ADEPAP_ ADEPAP és l’associació d’empreses de desinfecció i de control de 

plagues de Catalunya, i 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 març de 2020 

Nota: Adjuntem informe de resultats de l’enquesta.  

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

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