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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. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
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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. 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 

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


 

- 4 - 
 

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.).  

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. 

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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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 
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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