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ADEPAP alerta del risc de les desinfeccions fraudulentes i poc 

professionals efectuades per empreses no especialitzades 

 

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

alerta que arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 algunes empreses i 

professionals no especialitzats estan oferint i realitzant serveis de desinfecció que no 

són efectius. Concretament, han detectat algunes empreses de neteja poc 

especialitzades i de subministraments de productes i sistemes que no són efectius i 

que actuen sense Equips de Protecció Individual, amb el risc que això comporta per a 

tots els implicats. 

 

Arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha augmentat de 
manera exponencial la demanda de serveis de desinfecció, tant pel que fa als serveis 
essencials com en el cas de particulars. ADEPAP alerta que l’augment d’aquesta 
demanda ha fet aflorar moltes empreses que ofereixen aquests serveis sense ser-ne 
professionals i que actuen sense els coneixements ni les garanties necessàries per a fer 
una desinfecció efectiva, cosa que qui contracta el servei desconeix i no té manera de 
comprovar. 

Específicament, també s’estan oferint sistemes i dispositius d’eliminació del virus de la 
Covid-19 en espais diversos. Un d’aquests casos són els sistemes de producció d’ozó, 
que segons ADEPAP “és un magnífic desinfectant en aigua, però molt mal desinfectant 
en aire, i que, en el millor dels casos, disposant d’equips molt més professionals que 
els que fan servir aquestes empreses, poden eliminar bacteris, però mai virus”. 

El president d’ADEPAP, Quim Sendra, explica que la verificació de la desinfecció és 
molt fàcil de comprovar. “Només cal prendre mostres de la superfície d’una zona 
tractada abans i després del tractament i portar-les a un laboratori independent. Es 
veurà clarament la ineficàcia d’aquest tipus de tractaments no professionals ni 
especialitzats”. “Malauradament, no és habitual que els usuaris faci  aquest tipus de 
comprovacions”, explica. 

Per Sendra, “l’intrusisme professional comença a ser molt preocupant, més quan 
estem parlant d’un veritable problema de salut pública”. “Netejar no és el mateix que 
desinfectar. I no realitzar correctament les desinfeccions implica que, en cas de virus i 
bactèries, aquests continuïn presents en les superfícies mentre el qui ha contractat el 
servei té una falsa sensació de seguretat”, explica. “És un frau molt greu que pot 
comportar contagis tant entre els qui fan el servei com els qui l’han contractat”, 
afirma. 
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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. 
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