
Sessió tècnica informativa: Vespa 
asiàtica (Tarragonès)

Font: EXOCAT

Font: CAR Tarragonès

De què parlarem? 

Introducció

Espècie

Sistemes de lluita

Circuit de Comunicació

Ens locals



«Espècie exòtica invasora»: una espècie exòtica la introducció de la qual o propagació hagi 
demostrat ser una amenaça o tenir efectes adversos sobre la biodiversitat i els serveis associats dels 
ecosistemes

12.000 espècies exòtiques UE 10 i el 15% invasores.

Catalunya 1.235 (EE) 177 (el 14%)  invasores

Distribució de Vespa cabro, Vespa orientalis y Vespa velutina. Font: MNHN.



Distribució

Font: DTES (desembre 2020)  
Baix Penedès, Tarragonès, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, 

Conca de Barberà i Ribera d’Ebre, Baix Ebre

Font:http://frelonasiatique.mnhn.fr/biologie/#DistributionGeo





Font: http://frelonasiatique.mnhn.fr



www.ddgi.cat



Hàbitats

www.ddgi.cat
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Competències DTES (comissió tècnica, protocol) 

Retirada de nius per ajuntaments i consells comarcals

Empreses han d’estar inscrites al ROESP, ASPCAT i tenir el permís del 
DTES

Com fer el Control?

Bústia TES Espècies Invasores SGBMN especiesinvasores.tes@gencat.cat

Seguint les instruccions del web: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especi
es_exotiques_invasores/tinenca_sp_invasores/

Seguir “Autoritzacions relacionades amb espècies invasores”

Com demanar els permisos?

“S’ha de recordar que sense
aquesta autorització no es poden 
retirar nius de vespa asiàtica, a 

part de tenir el ROESP”



 Tamany petit, abans de la inactivació cal assegurar-se que es tracta d’un niu de 
Vespa Velutina, i que es troba la reïna a l’interior (destrucció per la nit)

 Aplicació d'un insecticida en aerosol: qualsevol insecticida d'acció ràpida 
serveix. S'ha d'introduir el producte per l'entrada de el niu, perquè afecti totes 
les pobladores.

 Aixafament: Amb un objecte contundent, s'aixafa el niu contra el suport en què 
està.

 Introducció del niu en un recipient: s'introdueix el niu en una ampolla o envàs 
de boca ampla i s'atrapa a la reina. Després, es fica a congelador per matar-la.

Font: Exocat

Font: Govern Basc

Nius Embrionaris



 Ús de biocida amb aerosol

 Inactivació amb biocida aplicat mitjançant perxa telescòpica o amb mitjans 
d’elevació

 Inactivació de nius amb armes de gas

Font: Manual para la gestión de la avispa 
asiática. Govern Basc

Font: www.elnou9.cat. Ajuntament
de Centelles

Font: CAR Tarragonès

Nius primaris i secundaris



Impactes sobre el mediambient

 Nius embrionaris: pocs danys perquè la quantitat

de biocida és petita, si es retira per mitjans

mecànics no hi ha risc.

 Nius primaris i secundaris: al ser més grans, 

necessiten més quantitat de biocida. És important

efectuar la inactivació amb precisió, intentant no 

destruir el niu, per a que el biocida quedi encapsulat dins.

Riscs per a les persones

 Picades

 Reaccions al·lèrgiques

 Caigudes a diferent nivell

 Ferides dels instruments utilitzats

 Risc elèctric (ús perxes)
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Col·locació de paranys per captura de reïnes (només apicultors)

 Objectiu: capturar el major nombre de reïnes mitjançant paranys i atraients, reduir 
la pressió sobre l’abellar

 Època d’actuació:

• primavera: principis de març fins a finals abril,

• tardor: d’octubre a desembre

Col·locació de paranys per captura d’obreres (només apicultors)

 Objectiu: reduir la predació als ruscs d’abelles

 Època d’actuació: a partir d’agost, setembre-octubre-novembre 

Inconvenients: Els paranys son poc
selectius i poden capturar fauna
beneficiosa, l’eficàcia no està
demostrada en el control poblacional



 Informació centralitzada al Cos d’Agents Rurals

 Avisos

velutinacar@gencat.cat

977 55 33 08



És perillosa per a les persones?

 La picada d’aquesta vespa no és més perillosa que la de qualsevol altra vespa o
abella autòctona, menys per les persones al·lèrgiques a les picades d’himenòpters
en les quals pot arribar a ser molt greu.

 Com totes les picades de vespes i abelles pot produir una hipersensibilitat immediata
especialment si es tracta d’una persona al·lèrgica o són picades múltiples

 No és més agressiva contra les persones que les altres vespes autòctones, menys a
prop del niu que poden ser molt agressives.

 No és una amenaça per a la salut de les persones si es segueixen les
recomanacions, però si que ho és per a l’apicultura i les abelles de la mel.



PRECAUCIONS

 En el cas de detectar algun exemplar, no intentar capturar-lo amb el risc de picada
que suposa.

 La persona que detecti un niu ha de mantenir-se a una distància mínima de 5
metres. No acostar-s’hi sense l’equip de protecció adequat.

 En cas de picada múltiple o símptomes generals, truca al 

INFORMACIÓ

 Ubicació concreta de l’exemplar o niu (vesper)

 Municipi, lloc o paratge concret.

 Si és possible amb les coordenades UTM: X,Y

 Possible risc que s’observa.

 Només en el cas que es pugui, fer una fotografia de l’exemplar o niu i enviar-la per
correu electrònic. velutinacar@gencat.cat



 Registres confirmats pel CAR a la xarxa d’avisos @velutinacar

Municipi Exemplars Nius
Tarragona 3 2
Salou 2 --
El Catllar 1 --
Altafulla 1 1
Roda de Berà -- 1

11

registres



 Registres confirmats pel CAR a la xarxa d’avisos @velutinacar

Niu

Exemplar



MOLT IMPORTANT , AVISEU

velutinacar@gencat.cat 

977 55 33 08



Ens locals

Ajuts Diputació

Ajuts per a la retirada de nius

Ajuts Sitmun i Projecte Sitmun – vespa asiàtica

 Inclou l’anàlisi de risc
 Introducció de dades de nius 



Ens locals: suport econòmic, tècnic i jurídic



Ens locals: suport econòmic, tècnic i jurídic



SITMUN: 4 Diputacions 4 configuracions



Taula d’avaluació del risc causat per vespers



Exemple introducció de dades al SITMUN



Webs d’interès

1. http://frelonasiatique.mnhn.fr/

2. http://www.ddgi.cat/web/servei/5660/lamines-divulgatives-sobre-
lavespa-asiatica

3. https://www.cilma.cat/protocol-dactuacio-local-de-la-vespa-asiatica/

4. http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natur
al/especies_exotiques_invasores/

5. https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_
establiments/empreses_de_control_de_plagues/registre_oficial_destabl
iments_i_serveis_plaguicides_roesp/index.html
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