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ADEPAP. EVOLUCIÓ ACTIVITAT EMPRESES SALUT AMBIENTAL 2022 
 
Resultats QÜESTIONARI ALS SOCIS D’ADEPAP SOBRE L’EVOLUCIÓ D’ACTIVITAT DE CONTROL 
DE PLAGUES I DESINFECCIONS DURANT EL 2022 (en relació al 2021) 

Univers: Empreses de desinfecció i control de plagues associades a ADEPAP 
Mostra: Dels més de 70 associats, gairebé la meitat han respost el qüestionari. ADEPAP 
agrupa el 30% de les empreses catalanes de salut ambiental 
Dates de resposta: del 17 de gener al 10 de febrer de 2023 
 
Demarcacions on actuen les empreses enquestades 

Globalment, les empreses que han respost al qüestionari actuen principalment a totes les 
demarcacions catalanes, amb força incidència a la de Barcelona i , de manera molt equilibrada, 
a la resta de demarcacions. 

 

Nota: es tracta d’una resposta múltiple. És a dir, una mateixa empresa pot actuar en més d’una 
demarcació. 

CONTROL DE ROSEGADORS 

En relació a l’any anterior, la demanda d’actuacions de control de rosegadors va augmentar 
per a més de 6 de cada 10 empreses i es va mantenir estable per a un 25,7% de les empreses 
enquestades. Només per a un 6,7% de les empreses va disminuir. 

 

En un 47,6% dels casos en què va augmentar la demanda d’actuacions de control de 
rosegadors, ho va fer entre un 10% i un 25%; en el 9,5% dels casos la demanda va augmentar 
entre un 25% i un 50%; en el 42,9 dels casos va augmentar menys d’un 10%. 
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Cal tenir present que moltes de les empreses que fan control de rosegadors tenen contractes 
amb ajuntaments i fan activitat de prevenció i control de plagues durant tot l’any. 

Pel que fa als municipis on les empreses diuen que han augmentat més les actuacions de 
control de rosegadors, al voiltant del 50% destaquen els grans nuclis urbans i, especialment, 
Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana. 

En aquells casos en què les empreses afirmen que ha disminuït la seva activitat pel que fa al 
control de rosegadors, en un 75% dels casos ho ha fet en menys d’un 10%. 

 

CONTROL DE PANEROLES 

En relació a l’any anterior, la demanda d’actuacions de control de paneroles es va mantenir 
estable en un 53,3% de les empreses enquestades i va augmentar en un 36,7% d’aquestes. En 
el 10% d’empreses va disminuir la demanda. 

 

En un 46,2% de les empreses en què va augmentar la demanda d’actuacions de control de 
paneroles ho va fer entre un 10% i un 25%; en el 23,1% de les empreses la demanda va 
augmentar entre un 25% i un 50%; i en el 30,8% dels casos, en menys d’un 10%. 

En aquest cas, l’augment és significatiu, segons els enquestats, també als grans nuclis urbans, 
especialment a la ciutat i la demarcació de Barcelona, però també a algunes ciutats del Vallès 
com ara Sabadell i Rubí. 

Un 80% de les empreses que han vist disminuïda la demanda d’actuacions de control de 
paneroles afirmen que aquesta disminució ha estat de menys del 10%. 
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CONTROL D’INSECTES (mosquit, mosca, mosca negra) 

La demanda d’actuacions de control d’insectes voladors (mosquit, mosca i mosca negra) es 
va mantenir estable en un 50% de les empreses enquestades en relació a l’any 2021 i va 
augmentar en un 26,7% d’aquestes. En el 6,7% d’empreses va disminuir la demanda. 

 

La demanda d’aquest tipus d’actuacions va pujar entre el 10% i el 25% en més de la meitat de 
les empreses en què es va produir aquest augment i entre el 25% i el 50% en un 11,1% de les 
empreses. Un 33,3% de les empreses afirmen que van veure augmentada la demanda en 
menys d’un 10%. 

 

Pel que fa als municipis on més van augmentat aquest tipus d’actuacions són aquells on hi ha 
hagut més aigua, especialment pel que fa als mosquits. Els enquestats destaquen Barcelona i la 
seva àrea metropolitana, la demarcació de Lleida, Banyoles i la comarca de l’Alt Penedès. 

Un 75% de les empreses en què ha disminuït l’activitat de control d’aquests insectes afirma 
que aquesta disminució ja estat de menys del 10%. 

 

DESINSECTACIÓ DE XINXES DE LLIT  

L’any 2022, en relació al 2021, l’activitat de desinsectació ha augmentat per al 33,3% de les 
empreses enquestades, mentre que per a un 23,3% s’ha mantingut estable i per a un 10% ha 
disminuït. Cal tenir present que el 33,3% restant dels enquestats no fan quest tipus d’activitat.  
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En la meitat de les empreses que fan desinsectació de xinxes de llit i va augmentar la demanda 
d’actuacions, aquestes van pujar entre el 10% i el 25%. En un 10% de les empreses l’augment 
va ser d’entre el 25% i el 50%, i també en un 10% d’entre el 50% i el 75%. En el 30% restant 
d’empreses en què va augmentar la demanda ho va fer en menys d’un 10%. 

La demanda d’actuacions de xinxes de llit va augmentar a les grans ciutats on es concentren 
més pernoctacions per turisme: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Badalona o 
Santa Coloma de Gramenet. 

Entre les poques empreses en què l’activitat de desinsectació de xinxes va disminuir, la 
demanda va baixar entre un 10% i un 25%. 

DESINSECTACIÓ D’INSECTES DE LA FUSTA (corcs i tèrmits) 

De les empreses enquestades, un 70% fan actuacions de desinsectació d’insectes de la fusta.  
Per aproximadament la meitat de les que en fan els serveis de desinsectació es van mantenir 
igual i per a l’altra meitat van augmentar. 

 

Per al 40% de les que van augmentar l’activitat, ho va fer entre un 10% i un 25%; per a un altre 
40% van pujar menys d’un 10% l’activitat. Perl al 20% restant l’activitat gairebé es va doblar i 
va augmentar entre el 75% i més del 100%. 
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CONTROL D’AUS 

Un 36,7% de les empreses enquestades afirmen que van augmentarles actuacions de control 
d’aus. Per a un 23,3% es van mantenir estables. La resta, un 40% d’empreses, no fan aquest 
tipus d’actuacions. 

 

De cada 10 empreses que va augmentar l’activitat de control d’aus, en 8 va créixer entre un 
10% i un 25%, mentre que en 2 de cada 10 l’activitat va pujar menys d’un 10%. Les empreses 
afirmen que aquest augment es va produir sobretot als grans nuclis urbans. 

 

 

CONTROL D’INSECTES EN ENTORN FITOSANITARI (plantes, jardins…) 

Només un 26% de les empreses enquestades fan control d’insectes en entorn fitosanitari i, en 
la majoria dels casos, l’activitat en aquest àmbit es va mantenir estable durant el 2022. 

 

En els poc casos en què l’activitat va créixer, aquest augment va ser d’un màxim del 25%. 
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CONTROL DE LEGIONEL·LA 

En relació a l’any anterior, el 2022 es va mantenir estable la demanda d’actuacions de control 
de legionel·la per a la majoria de les empreses enquestades. Només per a un 6,7% van 
augmentar. Cal tenir en compte que el 56,7% de les empreses no fan actuacions d’aquest 
tipus. 

 

En el 66,7% dels pocs casos en què va augmentar la demanda d’actuacions en aquest àmbit, ho 
va fer fet entre un 10% i un 25%. En el 33,3% restant la demanda va augmentar en menys d’un 
10%.  

 

Aquestes noves actuacions es van concentrar sobretot en sistemes de distribució d’aigua 
sanitària i en equips de refredament d’aigua evaporatius (torres de refrigeració, condensadors 
evaporatius). 

Cal dir que el control de legionel·la ha de ser present en els plans de salut ambiental i de 
prevenció de totes aquelles empreses i organismes que disposin sistemes de distribució 
d’aigua sanitària i en equips de refredament d’aigua evaporatiu. 

 

DESINFECCIONS EN GENERAL 

Per a la majoria de les empreses enquestades (en un 53,3% dels casos), l’any 2022 les 
actuacions de desinfecció en general van disminuir en relació al 2021, mentre que es van 
mantenir estables en el 23,3%. El 23,3% restant de les empreses no fan activitat de 
desinfecció. 
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En el 46,2% de les empreses en què va disminuir l’activitat de desinfecció, aquesta va baixar 
entre un 25% i un 50%. És també significatiu que per al 30,8% l’activitat es va reduir entre el 
75% i el 100%. 

 

 

DESINFECCIONS COVID-19 

Del total de desinfeccions dutes a terme per les empreses enquestades i que ofereixen aquest 
servei, en la majoria dels casos (en un 75% de les empreses), les desinfeccions de covid-19 
només van suposar un 10% de l’activitat total de desinfecció.  Per al 16,7% de les empreses, en 
canvi, les desinfeccions de covid-19 van suposat entre el 50% i un 100% de l’activitat total de 
desinfecció. 

 

En relació a l’any anterior, el 2022  la demanda de desinfeccions de covid-19 va disminuir per 
al 66,7% de les empreses enquestades, mentre que per a un 6,7% es van mantenir estables.  
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És realment significatiu que la reducció de la demanda va ser de més del 50% per a gairebé 8 
de cada 10 empreses que fan desinfeccions de covid-19. 

 

D’entre el tipus d’instal·lacions en què es van mantenit les actuacions de desinfecció per covid-
19 destaquen les residències de gent gran, els equipaments municipals i equipaments de salut. 

 

ALTRES 

En l’apartat de preguntes obertes, alguns dels enquestats han destacat els següents aspectes: 

- Any amb moltes rates, mosquits i mosques 
- Raticides poc efectius, falta de matèries actives per a insecticides de xoc 
- la temporada d'estiu de l'any 2022 s'ha allargat fins a finals d'any degut a les altes 

temperatures i l'augment de la demanda de serveis 


