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ADEPAP alerta que el poc control en les mesures de desinfecció ha 

estat un element clau en la propagació de la COVID-19 

 

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

Catalunya, fa mesos que avisa que moltes desinfeccions per COVID-19 no s’estan fent 

de forma professional especialitzada, amb mètodes no contrastats i amb solucions 

que no són segures.  

L’intrusisme professional en el sector de les desinfeccions ha estat una constant des de 

l’inici de la pandèmia. Des d’ADEPAP fa mesos que es transmet de manera pública la 

necessitat que aquestes actuacions les facin empreses professionals especialitzades. 

També avisa del relaxament d’aquestes desinfeccions des que va finalitzar el primer 

estat d’alarma.  

Per Quim Sendra, president d’ADEPAP, “malgrat se sabia que hi hauria un rebrot de 

casos de COVID-19, aquest ha estat abans del que es preveia i amb un important 

creixement exponencial”. Segons Sendra, “no podem obviar que la responsabilitat és 

compartida i no és just carregar en només una part del sistema per un relaxament 

individual o col·lectiu en les mesures de prevenció”.  

ADEPAP va fer el passat més de setembre una enquesta entre els seus associats, de la 

qual es desprenia que “un cop acabat l’estat d’alarma, en alguns àmbits les mesures 

de desinfecció s’han relaxat i ja no es fan tantes desinfeccions com en els tres 

primers mesos de la pandèmia”, explica Quim Sendra, president d’ADEPAP. Podeu 

veure els resultats de l’enquesta en aquest enllaç: adepap.cat/baixen-les-

desinfeccions-per-covid-19-segons-la-darrera-enquesta-realitzada-als-socis/ 

A més, hi ha hagut molt intrusisme professional i s’estan acceptant com a bones 

algunes solucions i mètodes que no han estat validats com a eficaços per eliminar el 

coronavirus. Per Sendra, “no es tracta de culpabilitzar les persones que contracten 

aquests mètodes o confien en solucions poc fiables, ja que en moments de crisi els 

éssers humans tendim a fer tot allò que creiem que ens pot ajudar”. Ara bé, “els 

proveïdors d’aquest tipus de solucions estan actuant de manera fraudulenta i posant 

en risc la salut pública; i el més greu és la tebior de les administracions davant 

d’aquest fet, amb tot el que això comporta”. 

“Es reclama als establiments, instal·lacions, etc. que prenguin mesures de lluita contra 

el coronavirus en base a protocols, però realment, qui controla que s’estiguin fent 

correctament?”, es pregunta Sendra. “La realitat ens diu que hi ha molt poc control 

sobre les mesures que es prenen”. “No es tracta de culpabilitzar ningú, però sí 

d’assegurar-se que les mesures que es prenen i les desinfeccions siguin professionals, a 

més de pronunciar-se clarament sobre els mètodes que no s’han demostrat ni han 

estat validats com a realment efectius”, conclou.  

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

solament personal molt qualificat sap dissenyar, planificar, dosificar i calcular 

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”. 
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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, novembre de 2020 
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