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ACTUACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA. MESURES EXCEPCIONALS PER FER FRONT A 

LA INFECCIÓ DEL NOU CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)  

Destinataris: comuns 

 

Informació addicional a la primera nota lliurada en relació amb la neteja i desinfecció 

dels espais i les instal·lacions de concurrència pública. 

 

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus en les superfícies pot 

ser molt variable (d’entre dos hores i nou dies), en els espais de molta concurrència 

és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja habituals, sobretot 

en les superfícies en què hi pugui haver més contacte amb les mans, i que es 

desinfectin periòdicament les instal·lacions, els serveis i els espais, tant en 

l’àmbit públic com en el privat (mobiliari urbà, instal·lacions relacionades amb el 

transport, baranes, bancs, grades i seients, contenidors, papereres, caixers 

automàtics, màquines expenedores, ascensors, poms de portes, etc.). La 

desinfecció es recomana especialment  en els espais on hi ha més afluència de 

persones a causa de la situació actual, com ara els voltants dels centres sanitaris, 

els supermercats i els centres de distribució d’aliments.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Escombrada i neteja de les vies públiques 
 
L’escombrada de les vies públiques es farà per eliminar els residus i la matèria 

orgànica, i es triarà l’escombrada humida com a millor opció per tal d’evitar la 

dispersió del virus. 

 

La neteja de carrers es farà amb els camions disponibles a aquest efecte, i 

s’utilitzarà aigua reforçada amb detergents tensioactius d’arrossegament específics 

per a la neteja viària, amb la concentració indicada pels fabricants. Es valorarà la 

substitució dels tensioactius per derivats de l’amoni quaternari i altres productes 

amb activitat biocida, sempre que no suposi un risc de corrosió per a la maquinària. 

 

 

Desinfecció 

 

Els productes desinfectants que s’utilitzin han de tenir finalitat viricida. La utilització 

d’aquests productes i la seva dosificació s’ha de fer seguint estrictament les 

condicions d’ús que figurin a les etiquetes.  

 

Els lleixius també es poden utilitzar. Es recomana la desinfecció amb una 

solució de 20 ml de lleixiu per litre d’aigua. Hi ha evidències que els coronavirus 

s’inactiven en contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic amb una concentració del 

0,5% durant 1 minut o bé del 0,1% durant 5 minuts. Cal tenir en compte que 

l’hipoclorit és inefectiu per desinfectar zones amb gran concentració de brutícia o 

matèria orgànica.  

 

En cas d’haver de desinfectar superfícies de bancs, fanals o qualsevol altre element 

de la via pública, podran utilitzar-se els desinfectants autoritzats d’activitat viricida. 

 

 

Personal que s’encarrega dels tractaments de desinfecció 

 

El personal que duu a terme els tractaments de desinfecció ha de disposar de la 

capacitació necessària per cada tipus de producte i portar les proteccions 

necessàries segons les indicacions dels serveis de prevenció de riscos laborals. En 

el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol usuari.  

 

 

 



 

 

Per a més informació es poden consultar els enllaços següents:  

 

Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia de coronavirus. Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social  

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Procedimiento_limpieza_viaria_COV

ID-19.pdf 

Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. 

Organització Mundial de la Salut  

Disinfection of outdoor environments and use of disinfectants (sodium hypochlorite) on road 

surfaces and urban flooring for the prevention of transmission of SARS-CoV-2 infection. 

Organització Mundial de la Salut 

 

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf

