
 

Protocol de neteja i desinfecció de les vies i espais públics  

Davant la recent situació d'alarma sanitària declarada per la pandèmia de coronavirus, i amb 
l'objectiu de minimitzar la càrrega viral que puguin contenir les vies públiques dels municipis, el 
Ministeri de Sanitat ha publicat un procediment de neteja i desinfecció de les vies públiques. 

 Trobareu el protocol de neteja i desinfecció en aquest enllaç on es recomana: 

 - Escombrat de les vies públiques mitjançant un mètode humit, que la neteja s'executi amb 
derivats d'amoni quaternari quan sigui possible i la desinfecció de bancs amb motxilles 
polvoritzadores. 

 - La neteja dels carrers amb aigua a pressió es realitzarà utilitzant aigua reforçada amb 

detergents tensioactius d'arrossegament, específics per a la neteja viària, en la concentració 
que sigui indicada pels responsables de posada en mercat dels productes utilitzats. El protocol 
recomana la substitució dels tensioactius per derivats d'amoni quaternari i altres productes amb 
activitat biocida. 

 - Desinfecció amb hipoclorit sòdic a l'0.1 per cent mitjançant aplicació amb motxilles 

pulverizadoras (20 ml de lleixiu comú per litre d'aigua). Recordar que els operaris han de 
disposar dels equips de protecció personal que correspongui (vestit plàstic tipus Tyvex o 
similar, ulleres protectores, guants de protecció, mascareta autofiltrants per a gasos i vapors 
inorgànics).  

Recordeu que el lleixiu és un producte d'ús domèstic que no necessita estar inscrit a cap 
regitre ni titulació per aplicar-lo. 

 Aquest tipus de desinfecció més a fons s'enfoca sobretot en zones pròximes a centres 

sanitaris, grans supermercats i centres de distribució d'aliments, així com zones de la 
ciutat amb assentaments urbans fixos o de pernocta de persones sense llar. 

 - En cas de necessitar la realització de desinfecció de superfícies de bancs, fanals o 

qualsevol altre element municipal a la via pública, es poden utilitzar els desinfectants 
autoritzats d'activitat viricida.  

 

Els productes desinfectants amb finalitat viricida que s’utilitzin han d’estar inscrits en el Registre 
de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció 
General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de disposar el 
corresponent número de registre.  

Trobareu el llistat de productes virucides en aquest enllaç. 

  

En la mateixa línia el Ministeri de Sanitat també publica: 

 Recomanacions a residencies de gent gran i centres sociosanitaris per el COVID-19 

Trobareu informació d'interès que està en contínua revisió en aquest enllaç. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_Limpieza_Viaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Centros_sociosanitarios.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm


 

A continuació us deixem enllaços a diferents documents que ha publicat la Generalitat a través 
del Canal Salut: 

Informació Coronavirus SARS-CoV-2 

Informació per a professionals: on trobareu in formació sobre protocols 
d'actuació, residències, protecció de professionals, etc... 

Informació per a ciutadania   

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/consulta/?cat=2e9e16ff-691a-11ea-88fa-005056924a59&submit=true
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/consulta/?cat=2e9e16ff-691a-11ea-88fa-005056924a59&submit=true
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/consulta/?cat=abca6833-6915-11ea-88fa-005056924a59&submit=true
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/consulta/?cat=8456dd7c-691b-11ea-88fa-005056924a59&submit=true
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

