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ADEPAP alerta que l’ozó no desinfecta el coronavirus 

 

ADEPAP, l’Associació d’Empreses de desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, 
alerta que l’ozó no ha estat ni validat ni autoritzat per les autoritats sanitàries com a 
biocida i, per tant, les desinfeccions que es fan amb aquest producte no són segures.  

 
Arran de la crisi sanitària de la Covid-19 i la imminent desescalada, que suposarà la 
represa de l’activitat econòmica i l’obertura, tot i que amb restriccions, de comerços, 
restaurants i empreses, l’Associació d’Empreses de desinfecció i Control de Plagues de 
Catalunya insisteix en la importància que s’efectuïn desinfeccions segures, 
professionals i especialitzades. 

L’augment de la demanda de desinfeccions, segons el president d’ADEPAP, Quim 
Sendra, “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”. Sendra alerta que “s’estan oferint sistemes i dispositius 
d’eliminació del virus de la Covid-19 en espais diversos i un d’aquests casos són els 
sistemes de producció d’ozó, que ens té realment preocupats”. 

En aquest sentit, ADEPAP alerta que l’ozó és un producte que no està registrat encara 
com a biocida a Europa ni a Espanya, ja que encara està sent avaluada la seva acció 
desinfectant. Així ho han advertit recentment en les corresponents notes informatives 
tant el Ministeri de Sanitat  com també el Departament de Salut de la Generalitat 
(Agència de Salut Pública de Catalunya - ASPCAT). “L’ozó està demostrat que funciona 
com a desinfectant en concentracions determinades en aigua (piscines, depuradores, 
etc.) i com a eliminador d'olors ambientals. Però en aire encara no està validat ni 
aprovat com a biocida”, explica el president d’ADEPAP. 

Quan un producte es vol autoritzar com a biocida, cal que sigui avaluat per les 
administracions europees responsables (https://echa.europa.eu/es/), i passar el 
procés REACH (registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies 
químiques). És un cop avaluat el producte que se’l registra i se n’aprova l’ús, en unes 
condicions, dosis i mesures de seguretat determinades. Alhora, també s’indica contra 
quins  organismes és efectiu (bacteris, fongs, virus, insectes, etc.). 

“L’ozó no ha passat aquesta validació, que està pendent”, explica Sendra, i, per tant, 
“es desconeix la seva acció desinfectant general i específica per SARS-CoV-2”, 
(coronavirus causant de la Covid-19). 

“Les nostres empreses i els nostres professionals també tenim equips d’ozó. També el 
podem i el fem servir. Però només allà on està autoritzat i és efectiu, en tractaments 
d’aigües en piscines, depuradores, aigua potable, eliminació d’olors ambientals, etc.”, 
explica Sendra. “Però no l’usem per a desinfectar les estances ja que no és segura la 
seva eliminació”. “Els professionals d’ADEPAP només usem aquells biocides 
desinfectants que han estat validats pel Ministeri de Sanitat, específicament, pel 
coronavirus”, conclou. 



   � Nota de premsa � 
  

       és membre de:              

Per Sendra, “l’intrusisme professional i l’ús de l’ozó en aire comença a ser molt 
preocupant, més quan estem parlant d’un veritable problema de salut pública”. “No 
realitzar correctament les desinfeccions implica que els microorganismes com el 
coronavirus 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. 

Referències 

Nota informativa del Ministeri de Salut 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

Nota de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-
divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf 

Reach 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/re
ach/home.htm 
 

Llistat de viricides validats pel Ministeri de Sanitat per eliminar el SARS-CoV-2 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

Article del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Ús responsable de desinfectants 
viricides: protegim la nostra salut i el medi ambient 
http://cbiolegs.cat/2020/05/04/us-responsable-de-desinfectants-viricides-protegim-la-nostra-
salut-i-el-medi-ambient/ 

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, 13 de maig de 2020 
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