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Preguntes més freqüents sobre neteja i desinfecció d’espais 

1. Quina diferència hi ha entre netejar i desinfectar?  

La neteja permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies (si no s’elimina, 
la brutícia pot interferir en els desinfectants i minimitzar-ne l’eficàcia). La desinfecció, en 
canvi, destrueix o inactiva els microorganismes. 

2. Què cal tenir en compte per a la neteja de l’empresa?  
Cal fer servir algun producte especial? 

Atès que la supervivència del coronavirus humà a les superfícies és molt variable  
(d’entre 2 hores i 9 dies en funció de la superfície), es recomana intensificar els 
procediments de neteja habituals en les superfícies on pugui haver-hi més contacte amb  
les mans (les estacions de treball, les taules, els poms de les portes, etc.) desinfectant 
periòdicament. La desinfecció sempre ha d’anar precedida d’una neteja correcta a fi 
d’eliminar la brutícia i la matèria orgànica que pot interferir en els desinfectants.  

Per a la neteja, es poden utilitzar els detergents tensioactius habituals, sempre seguint les 
instruccions de les etiquetes dels productes.  

Si es tracta d’un centre de treball on s’ha detectat el SARS-CoV2, vegeu la pregunta  
número 4. 

3. Com s’ha de dur a terme la desinfecció? 

Per a la desinfecció, es poden aplicar productes desinfectants amb finalitat viricida inscrits 
en el Registre de plaguicides no agrícoles o en el Registre oficial de biocides del Ministeri de 
Sanitat, que es poden consultar en aquest enllaç. Alternativament, es pot fer servir lleixiu, tot 
i que no consta en els registres anteriors, ja que s’ha demostrat que inactiva els coronavirus 
amb l’ús d’una solució d’hipoclorit sòdic a una concentració del 0,5% durant 1 minut o bé el 
0,1% durant 5 minuts. Cal remarcar, però, que el lleixiu no serà efectiu si hi ha una gran 
quantitat de brutícia o matèria orgànica. També s’ha demostrat que els coronavirus es poden 
inactivar amb etanol al 62-71% o amb peròxid d’hidrogen al 0,5% en 1 minut.  

El personal que fa els tractaments de desinfecció amb productes amb finalitat viricida ha de 
disposar de la capacitació necessària en funció del producte que hagi d’aplicar. En el cas del 
lleixiu, qualsevol usuari el  pot aplicar. 

Com a material de neteja, s’ha d’utilitzar paper o material tèxtil d’un sol ús. Un cop fet servir, 
s’ha de llençar en un contenidor de residus amb tapa i etiquetat amb les advertències 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
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precises. En cas de no utilitzar material d’un sol ús, cal que els elements i utensilis usats per 
fer la desinfecció (baietes, pals de fregar, etc.) també es netegin i es desinfectin. 

En cas que s’hagi de netejar i desinfectar una residència, podeu consultar el document 
Neteja i desinfecció residències geriàtriques, elaborat pel Departament de Salut. 

4. Quines mesures ha d’adoptar una empresa de neteja que hagi 
d’intervenir en un centre de treball que no sigui sanitari o 
assimilat després d’haver-se confirmat un cas de COVID-19?  
I en cas de ser un centre sanitari o assimilat? 

L’empresa ha d’equipar les persones encarregades de netejar el terra i les superfícies amb 
roba de treball (que la mateixa empresa ha de rentar) i guants de protecció química que les 
protegeixin dels productes emprats. No cal portar equip de protecció respiratòria en la tasca 
de neteja. És important que el rentat i la desinfecció es facin en humit.  

En el cas de fer les desinfeccions amb productes desinfectants amb finalitat viricida, el 
personal ha de disposar de la capacitació necessària ’equipament necessari en funció del 
tipus de producte que hagi d’emprar, així com dels equips de protecció individual, que s’han 
d’adequar a cada cas. En el supòsit d’haver d’emprar lleixiu, qualsevol usuari el pot aplicar. 

Com a material de neteja, s’ha d’utilitzar paper o material tèxtil d’un sol ús. Un cop fet servir, 
s’ha de llençar en un contenidor de residus amb tapa i etiquetat amb les advertències 
precises. unes advertències concretes. En cas de no utilitzar material d’un sol ús, cal que els 
elements i utensilis usats per fer la desinfecció (baietes, pals de fregar, etc.) també es 
netegin i es desinfectin. Els residus generats s’han de gestionar d’acord amb les instruccions 
del Ministeri de Sanitat. 

En cas que s’hagi de netejar i desinfectar un centre sanitari, podeu consultar les 
recomanacions de l’apartat 7 de la Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals 
d’agents biològics perillosos altament transmissibles, elaborada i editada pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 

5. En una empresa petita que no sigui del sector sanitari o assimilat 
en què s’hagi confirmat un cas de COVID-19, quines mesures cal 
tenir en compte abans d’ocupar els llocs de treball? 

S’ha de tenir en compte que el personal de neteja ha de desinfectar, per exemple amb lleixiu 
(vegeu la pregunta 2), el local o l’espai ocupat pel treballador o treballadora contagiat. 
Especialment, s’han de desinfectar les superfícies on pugui haver tingut més contacte amb 
les mans (l’estació de treball, la taula, els poms de les portes, etc.), així com els espais d’ús 
comú que pugui haver fet servir (lavabos, menjador, ascensor, etc.).  

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/Risc_biologic/GUIA-PRL-AGENTS-BIOLOGICS.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/Risc_biologic/GUIA-PRL-AGENTS-BIOLOGICS.pdf
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Com a material de neteja, cal utilitzar paper o material tèxtil d’un sol ús. Un cop fet servir, 
s’ha de llençar en un contenidor de residus amb tapa i etiquetat amb les advertències 
precises.  unes advertències concretes. Els residus generats s’han de gestionar d’acord amb 
les instruccions del Ministeri de Sanitat. 

En cas de no utilitzar material d’un sol ús, cal que els elements i utensilis usats per fer la 
desinfecció (baietes, pals de fregar, etc.) també es netegin i es desinfectin. Una vegada 
desinfectat el local, es pot tornar a ocupar. 

6. Quines mesures s’han de prendre en cas de netejar i desinfectar 
espais i instal·lacions de pública concurrència?  

Alguns espais de més concurrència (com carrers i mobiliari urbà, contenidors de recollida de 
residus, determinades instal·lacions d’ús públic, etc.) poden requerir una neteja i desinfecció 
amb equips a pressió. La desinfecció sempre ha d’anar precedida d’una neteja correcta, per 
exemple, amb detergents tensioactius en el cas de la neteja viària.     

Les empreses que ofereixen serveis a tercers de tractaments de desinfecció d’àmbit 
ambiental o en establiments alimentaris, han d’estar inscrites al Registre oficial 
d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP), i el personal que dugui a terme els 
tractaments de desinfecció ha de disposar de la capacitació necessària en funció del tipus 
de producte que hagi d’aplicar.  

En el cas d’haver de fer la desinfecció amb una solució d’hipoclorit sòdic mitjançant equips a 
pressió (motxilles de polvorització, dipòsits amb llança de polvorització, etc.), qualsevol 
treballador (convenientment format i informat) pot realitzar l’aplicació, sempre que vagi 
protegit amb els equips de protecció individual adequats per l’agent químic utilitzat (guants, 
protecció respiratòria, ulleres i roba de protecció) i segueixi les indicacions del servei de 
prevenció de riscos laborals.     

Es recomana seguir les instruccions del Departament de Salut. 

7. Amb quina freqüència i quins elements s’han de netejar i 
desinfectar als els llocs de treball? 

No es pot establir de manera generalitzada una pauta per determinar la freqüència de la 
neteja i la desinfecció dels llocs de treball. En qualsevol cas, és necessari reforçar els 
programes de neteja i desinfecció com a mesura de contenció a fi d’evitar la propagació del 
COVID-19. 

Hi ha diverses circumstàncies que fan que llocs de treball similars puguin requerir diferents 
graus de neteja. La periodicitat de la neteja i la desinfecció s’ha de determinar en funció del 
trànsit i l’ocupació del local o l’àrea, entre altres criteris. Per exemple, la densitat d’ocupació 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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de treballadors en un espai de treball, els serveis compartits (per exemple, centres de 
reprografia, lavabos), la presència de ciutadans a les dependències,  l’ús de mitjans a l’abast 
del públic (per exemple màquines de torn), la ventilació, el temps que l’espai està ocupat (hi 
ha serveis de 24 h), entre d’altres, fan que sigui imprescindible analitzar cada cas a fi de 
determinar què és el més convenient. 

Atès que la neteja i la desinfecció del lloc de treball són unes de les principals mesures 
preventives per evitar el contagi i la propagació del COVID-19, l’organització preventiva de 
l’empresa  ha de determinar en cada cas quina és la freqüència raonable amb què s’ha de 
fer la neteja i la desinfecció, a fi d’eliminar o minimitzar el risc de contacte amb l’agent 
biològic. És important fer neteges diàries de totes les superfícies, especialment les 
superfícies de contacte freqüent com poms de portes, passamans, botons, etc.  

La informació científica disponible indica que la neteja amb aigua i els detergents habituals i 
l’ús de productes desinfectants comuns haurien de ser suficients per fer una neteja i 
desinfecció preventiva general.  

Alguns ingredients actius, com ara l’hipoclorit de sodi (el lleixiu domèstic en conté) i l’etanol, 
es consideren eficaços. 

D’altra banda, l’òrgan de contractació de l’empresa ha de garantir la prestació del servei de 
neteja en les condicions establertes. 

Finalment, el servei de neteja ha de prendre també totes les mesures preventives adients 
perquè el seu personal treballi de manera segura, tant pel que fa al desenvolupament de la 
feina en les circumstàncies actuals referides al COVID-19 com pel que fa a les derivades de 
l’ús dels desinfectants que cal utilitzar.  

Davant la confirmació o sospita de presència de persones amb COVID-19 en una local o 
establiment de pública concurrència, cal intensificar encara més les actuacions de neteja i 
desinfecció d’acord amb les pautes que s’han indicat anteriorment, especialment en les 
àrees on han estat aquestes persones. 

Trobareu més informació a l’enllaç següent de l’Agència de Salut Pública de Catalunya: 

COVID-19 i neteja i desinfecció d’espais.  

  

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/publicacions/COVID-19/neteja-i-desinfeccio-despais/
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8. Són efectius i segurs els tractaments de desinfecció de l’aire amb 
ozó enfront del virus SARS-CoV-2? 

Segons alguns comunicats emesos per associacions nacionals sobre sanitat ambiental, com 
ara, la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental  (SESA) i l’Associació Nacional d’Empreses 
de Sanitat Ambiental (ANECPLA), es desaconsella l'ús de l’ozó per a la desinfecció de l'aire i 
de superfícies enfront de la COVID-19. Ho justifiquen afirmant que l’ozó es troba en 
l'actualitat en revisió pels organismes europeus competents, per a la seva utilització com a 
desinfectant d'ús ambiental i, per tant, es desconeixen les dosis necessàries per garantir la 
seva eficàcia com a viricida i els efectes per a la salut de les persones que les 
concentracions d’aquestes dosis poden desencadenar. 

D’altra banda, les úniques empreses autoritzades per realitzar tractaments de desinfecció a 
tercers, són aquelles que es troben inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis 
Biocides de les Comunitats Autònomes (ROESB); a Catalunya les inscripcions es fan al 
Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP). A mes, els productes viricides 
autoritzats i registrats a Espanya que han demostrat eficàcia enfront de virus figuren en un 
llistat publicat pel Ministeri de Sanitat.  

Fonts: 

- Tractaments de desinfecció de l’aire amb ozó (Departament de Salut) 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf 

- Posicionamiento de SESA sobre el uso de biocidas, túneles y arcos desinfectantes 
de pulverización sobre las personas en la pandemia del Covid-19 
https://www.sanidadambiental.com/wp-
content/uploads/2020/04/POSICIONAMIENTO-SESA-SOBRE-EL-USO-DE-
BIOCIDAS.pdf 

- Nota aclaratoria sobre tratamientos de desinfección (ANECPLA) 
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/05/20200505121549.pdf 

Davant la proliferació al mercat de dispositius productors d'ozó, el Ministeri de Sanitat ha 
publicat una nota informativa sobre l’ús de productes biocides amb les advertències següents:  
 

- No es pot aplicar en presència de persones.  
- Els aplicadors han de disposar dels equips de protecció adequats. 
- En ser una substància química perillosa, pot produir efectes adversos.  En l'inventari 

de classificació de la ECHA (Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques) 
s’ha notificat la classificació d'aquesta substància com a perillosa per via respiratòria, 
irritació de pell i dany ocular. 

- S'haurà de ventilar adequadament el lloc desinfectat abans del seu ús. 
- Pot reaccionar amb substàncies inflamables i pot produir reaccions químiques 

perilloses per contacte amb altres productes químics. 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf
https://www.sanidadambiental.com/wp-content/uploads/2020/04/POSICIONAMIENTO-SESA-SOBRE-EL-USO-DE-BIOCIDAS.pdf
https://www.sanidadambiental.com/wp-content/uploads/2020/04/POSICIONAMIENTO-SESA-SOBRE-EL-USO-DE-BIOCIDAS.pdf
https://www.sanidadambiental.com/wp-content/uploads/2020/04/POSICIONAMIENTO-SESA-SOBRE-EL-USO-DE-BIOCIDAS.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/05/20200505121549.pdf
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Font: 

- Nota sobre l’ús de productes biocides per a la desinfecció de la COVID19 (Ministerio 
de Sanidad) 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov 
China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 

Dins el marc de la seguretat i salut laboral, el tractament amb ozó com a desinfectant 
comportarà la necessitat d’avaluar el risc d’exposició del personal  treballador,  i aplicar les 
mesures preventives més adequades en els llocs de treball considerats. 

Font:  

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1995-24292 

 

En relació amb el risc d’exposició a agents químics per l’aplicació d’ozó com a desinfectant, 
caldrà aplicar el Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball, per 
part del servei de prevenció de riscos laborals. 

Per avaluar el risc d’exposició a agents químics caldrà considerar, en primer lloc: 

- Les propietats perilloses i altra informació que s’hauria d’obtenir del proveïdor del 
producte i de les fitxes de dades de seguretat. 

- Els valors límit dels agents químics. 
- Les quantitats utilitzades o emmagatzemades de productes químics. 
- El tipus, nivell i durada de l’exposició del personal treballador als agents, altres 

factors de risc, així com les exposicions accidentals. 
- Qualsevol condició de treball que influeixi sobre altres riscos relacionats amb la 

presència dels agents en el lloc de treball i, específicament, amb els perills d’incendi 
o explosió. 

- L’efecte de les mesures preventives. 
- Les conclusions de la vigilància de la salut, així com els accidents o incidents causats 

o potenciats per la presència dels agents en el lloc de treball. 

Posteriorment, caldrà considerar altres aspectes d’aquesta normativa , com ara, tenir en 
compte les diferents activitats amb risc d’exposició, aplicar les mesures preventives 
específiques quan hi hagi risc o aplicar principis de prevenció quan el risc sigui lleu, 
determinar la necessitat de fer mesuraments, etc.  

Per  fer la valoració del risc, s’haurà d’obtenir informació de la fitxa de dades de seguretat 
del producte. Entre d’altra informació, principalment, s’haurà de considerar: la identificació 
dels perills de la substància o mescla mitjançant les indicacions de perill (H), així com els 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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consells de prudència (P); les precaucions per a una manipulació segura; els paràmetres de 
control d’exposició (valors límit) i el control d’exposició (protecció personal o altres mesures). 

Font: 

- Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436 

Segons el document de “Límites de exposición profesional para agentes químicos en 
España. 2019“, l’ozó té assignats valors límits ambientals d’exposició diària, en funció de la 
càrrega de treball (pesat, moderat i lleuger) i en el cas d’exposició inferior o igual a 2 hores: 

 
 

Font: 

- Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2019 (INSST) 
https://www.insst.es/documents/94886/188493/L%C3%ADmites+de+exposición+prof
esional+para+agentes+qu%C3%ADmicos+2019/7b0b9079-d6b5-4a66-9fac-
5ebf4e4d83d1 

 

Segons l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques   (ECHA), a partir de la 
informació disponible, a l’ozó li corresponen les següents indicacions de perill: H270 (pot 
provocar o agreujar un incendi; comburent), H314 (provoca cremades greus a la pell i 
lesions oculars greus), H330 (mortal en cas d’inhalació), H372 (provoca danys en els òrgans 
després d’exposicions prolongades o repetides), causa danys a les vies respiratòries, H400 
(molt tòxic per als organismes aquàtics), H410 (molt tòxic per als organismes aquàtics, amb 
efectes nocius duradors); EUH071 (corrosiu per a les vies respiratòries). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
https://www.insst.es/documents/94886/188493/L%C3%ADmites+de+exposici%C3%B3n+profesional+para+agentes+qu%C3%ADmicos+2019/7b0b9079-d6b5-4a66-9fac-5ebf4e4d83d1
https://www.insst.es/documents/94886/188493/L%C3%ADmites+de+exposici%C3%B3n+profesional+para+agentes+qu%C3%ADmicos+2019/7b0b9079-d6b5-4a66-9fac-5ebf4e4d83d1
https://www.insst.es/documents/94886/188493/L%C3%ADmites+de+exposici%C3%B3n+profesional+para+agentes+qu%C3%ADmicos+2019/7b0b9079-d6b5-4a66-9fac-5ebf4e4d83d1
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També es pot consultar al web de la ECHA una guia on s’indiquen altres aspectes rellevants 
sobre l’ús segur de l’ozó, com ara, el control de l’exposició, la protecció personal, primers 
auxilis, mesures contra incendis, manipulació i emmagatzematge, etc. 

Font: 

- Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) 
https://echa.europa.eu/es/registration-dossier/-/registered-dossier/22480/9 

Per a alternatives als tractaments amb Ozó, podeu consultar els següents enllaços: 

- Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria 
alimentaria (PT4) e higiene humana (PT1). Ministerio de Sanidad 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

- Preguntes més freqüents sobre Neteja i desinfecció. Institut Català de Seguretat i Salut 
Laboral. Generalitat de Catalunya. 
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treb
all/mesures_per_risc/coronavirus/ 

 

https://echa.europa.eu/es/registration-dossier/-/registered-dossier/22480/9
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/coronavirus/
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