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INCREMENT DE TRANSPORT 

AMB MERCADERIES +  

PERSONES

PLAGUES I MALALTIES

(exòtiques invasores)



Plagues  recents més destacades a Europa 
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Normativa bàsica en matèria de sanitat vegetal
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- Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les mesures 
de protecció contra les plagues  dels vegetals

- Llei de sanitat vegetal 43/2002

- Decret 137/2014, 7 d’octubre sobre les mesures per evitar la introducció i propagació 
d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals



LA PAPALLONA DEL BOIX (Cydalima perspectalis)

5

OBJECTIUS

 Distribució plaga
 Comportament 
 Coneixement
 Assaigs de control
 Evitar la propagació
 Pla de comunicació

• Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca:
- Servei de Sanitat Vegetal 
- Servei de Gestió Forestal 
- Cos d’Agents Rurals (CAR)

• Departament de Territori i 
Sostenibilitat:
- Servei d’Espais Naturals Protegits
- Servei de Fauna i Flora

• Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) 

• Ajuntament d’Olot



La papallona del boix
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Elaboració de material, difusió de 
la informació, PLA D’ACCIÓ

 Fitxa de la plaga
 Guia informativa per tècnics d’àrees 

verdes dels ajuntaments (coordinació per 
la resposta al ciutadà)

 Tríptic
 Pòster
 Informació en els avisos mensuals de la 

web del DARP 
 Notes de premsa
 Jornades PATT (Olot, Ripoll...)
 Carta als viveristes

FITXA 78_Cydalima perspectalis .pdf
FITXA 78_Cydalima perspectalis .pdf


La papallona del boix (material tècnic)
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La papallona del boix (pòster)
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La papallona del boix
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PROTOCOL DE SEGUIMENT CAR
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XARXA DE VIGILÀNCIA
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EL BERNAT MARBREJAT (Halyomorpha halys)
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Distribució al món Halyomorpha halys
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2016   
2017  
2018

Hh. Evolució a Catalunya
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2019
- La plaga es 
localitza a l’entorn 
urbà i a àrees 
verdes

- A finals de 
setembre la plaga 
s’observa en cultius 
de mongetera i 
tomàquet (Sant Boi 
de Llobregat) i en 
un camp de 
pomeres (Girona)

Hh. Mapa actual
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Hh. Mapa per comarques
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PLA D’ACCIÓ 

OBJECTIUS

1. Distribució i l’evolució d’Halyomorpha halys
2. Espècies vegetals hoste i els seus cultius 
3. Estudiar la biologia de l’insecte en el territori i les estratègies de lluita
4. Evitar i/o retardar l’entrada de la plaga a cultius agrícoles
5. Potenciar el pla de comunicació

ACCIONS PER AL CONTROL DE LA PLAGA

 Municipis on no s’ha detectat (monitoreig, ciència ciutadana)
 Zones on s’ha confirmat (àrees verdes, construccions i edificis, cultius agrícoles)
 Estudis: biologia de la plaga, noves trampes i feromones, efectivitat de substàncies 

actives i  de mètodes biorracionals
 Pla de comunicació
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Hh.Cicle biològic  

 Amb les condicions 
del Llobregat, tenim 
registrat dues 
generacions a l’any

 Desenvolupament fins 
adult amb 
temperatures entre 17 
i 33 ºC

 Cada femella pot posar 
una mitjana de 250 
ous



19

TREBALL EN EQUIP 
SERVEI DE SANITAT 

VEGETAL i IRTA:

 MONITORITZACIÓ DE LA 

PLAGA (ESTUDIS DE LA 
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL)

 NATUSFERA (IRTA, UB I DARP)
 TRUCADES I MAILS 

(IDENTIFICACIÓ DE MOSTRES)

ELABORACIÓ DELS MAPES 
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PLA D’ACCIÓ 

PLA DE COMUNICACIÓ
Actuacions 

 Tríptic
 Pòster
 GUIA TÈCNICA
 SUBSTÀNCIES ACTIVES autoritzades en els diferents àmbits
 Campanya de sensibilització: ÀMBIT AGRARI-ÀMBIT URBÀ

Informació a la web del DARP

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/halyomorpha-halys/
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MOLTES 
GRÀCIES 
PER LA 

VOSTRA 
ATENCIÓ


