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ADEPAP crea un segell  de qualitat que garanteix que les 

desinfeccions estan fetes per professionals 
 

ADEPAP, l’Associació d’Empreses de desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, 

ha creat un segell de qualitat que podran utilitzar les empreses professionals de la 

desinfecció pertanyents a l’associació i que es podrà exposar en llocs visibles 

d’aquells establiments, empreses o espais que les hagin contractat. 

Per accedir al segell, les empreses de desinfecció i control de plagues hauran 

d’aplicar un protocol específic creat adhoc per a les actuacions relatives a 

l’eliminació del coronavirus causant de la Covid-19. Amb aquest objectiu, ADEPAP ha 

definit un protocol específic, presentat als seus socis a través d’un webinar 

informatiu i impartit per un expert sobre el Procediment de desinfecció de superfícies 

i espais per SARS-CoV-2.  

Aquestes empreses ja compleixen amb la resta de requisits per a fer desinfeccions 

segures i professionals, com ara estar registrades al ROESB (Registre Oficial 

d’Establiments i Serveis Biocides), que els professionals siguin tècnics acreditats i 

utilitzin les EPIs adequades i els biocides validats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat 

per eliminar el coronavirus causant de la Covid-19.  

 

Davant la preocupació de la població i de les administracions públiques, així com dels 

establiments, empreses i altres serveis per la seguretat de treballadors, clients i usuaris 

arran de la crisi sanitària de la Covid-19, ADEPAP ha creat un segell de qualitat per 

acreditar que els seus espais han estat correctament desinfectats. Aquesta acreditació 

oferirà a qui contracti el servei, però també a aquells que facin ús de l’espai, una 

garantia que la desinfecció s’ha fet de forma professional, amb les prevencions 

adequades, els biocides autoritzats i que els tècnics que les efectuen s’han preparat 

específicament seguint un protocol concret i creat adhoc per a les actuacions 

d’eliminació del coronavirus. 

El president d’ADEPAP, Quim Sendra, avisa que “aquesta pandèmia, lamentablement, 

ha fet sorgir empreses que ofereixen serveis i solucions que no estan autoritzades ni 

avaluades per eliminar el SARS-CoV-2”. “L’intrusisme professional, en aquest cas, a 

banda de constituir un frau, pot implicar un problema de salut pública perquè 

aquestes actuacions poden generar una sensació de falsa seguretat a qui les ha 

contractades”, insisteix. 

Per clarificar que una desinfecció s’ha fet de forma professional, segura i amb 

garanties, “ADEPAP ha volgut anar més enllà i, com a suma als requisits legals que ja 

compleixen les empreses membres de l’associació, hem elaborat un protocol específic, 

anomenat Procediment de desinfecció de superfícies i espais (ambiental) per SARS-CoV-

2”, explica Sendra, “que es va presentar també als associats a través d’un webinar”. 

“Seguir aquest protocol és un requisit imprescindible perquè l’empresa de desinfecció 

pugui disposar del segell de qualitat que garanteix que les desinfeccions relacionades 
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amb l’eliminació ambiental i en superfícies del coronavirus en establiments, empreses 

o altres espais com vehicles o habitatges es faran amb la màxima professionalitat”, diu 

el president d’ADEPAP. Aquest segell podrà ser utilitzat també per l’establiment que 

ha contractat aquesta desinfecció com a garantia que l’actuació s’ha fet de manera 

adequada de cara als seus clients, usuaris i empleats. 

Les empreses membres d’ADEPAP estan registrades al ROESB, disposen de 

professionals acreditats i que usen equips de protecció individual adequats seguint la 

llei de prevenció de riscos laborals, a més d’utilitzar els biocides autoritzats i validats 

pel Ministeri de Sanitat per eliminar el SARS-CoV- 2. Tot i això, “creiem que un protocol 

específic i aquest segell de qualitat són un valor afegit que oferirà encara més 

seguretat a aquells qui contractin un servei de desinfecció i també als seus clients, 

treballadors i tots els que facin ús de l’espai desinfectat”, explica el president 

d’ADEPAP. 

El Procediment de desinfecció de superfícies i espais per SARS-CoV-2, elaborat per Luis 

Lozano, director tècnic de Sigeam Lab i membre de la junta directiva d’ADEPAP, inclou 

informació sobre l’origen i introducció del SARS-CoV-2, els tipus de virus, formes de 

transmissió i persistència al medi, principals grups químics d’acció desinfectant, 

biocides, ús professional i ús professional especialitzat, desinfecció, prevenció de riscos 

laborals en tasques de desinfecció de la Covid-19 i generació de residus i tractament.  

Pel que fa a les actuacions que cal seguir en el cas del coronavirus, el protocol inclou 

tècniques específiques a aplicar per a tot el procés de desinfecció: ventilació i qualitat 

ambiental interior, diagnòstic de situació, programa desinfecció per part del 

professional especialitzat, actuació i avaluació.  

 

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, 11 de juny de 2020 

Nota: Podeu trobar adjunta una imatge del segell de qualitat 

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

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


