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INTRODUCCIÓ
La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie al·lòctona invasora que a Europa va ser
detectada per primer cop a França l’any 2004. D’aquí es va anar expandint i l’any 2012 ja era
present al País Basc, Navarra, Galícia i nord de Portugal, i es detecta per primer cop a Catalunya
a la Val d’Aran i a la demarcació de Girona a l’Alt Empordà (Vilamaniscle). Al 2013 es detecta la
vespa asiàtica a les comarques de la Garrotxa, Alt Empordà, la Selva i Ripollès, iniciant un procés
d’expansió per tot Catalunya que encara continua (Figura 1.1).

Figura 1.1 En vermell, municipis amb presència confirmada de la vespa asiàtica a Catalunya. Dades
actualitzades el 5 de maig de 2019. Font: Protocol d’actuacions que es duen a terme per minimitzar els
danys causats per al vespa asiàtica (Vespa velutina) envers l’apicultura, la biodiversitat i els riscos sobre
la salut de les persones (2019) (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2019).
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La presencia de l’espècie produeix principalment:
-

Efectes importants sobre l’apicultura, ja que depreda sobre les abelles de la mel i afecta
la seva activitat recol·lectora.

-

Efectes sobre les espècies d’invertebrats autòctons, en bona part pol·linitzadors de
conreus i flora silvestre, els quals han de fer front a un nou depredador.

-

Efectes sobre la salut pública, pel risc que es produeixin picades a les persones, i crea
percepció d’inseguretat en la població.

Les administracions locals són les que directament reben els avisos de la ciutadania per
presència de vespes o d’algun vesper que podria ser de vespa asiàtica. Més enllà dels danys que
les vespes asiàtiques poden generar a l’apicultura, quan els vespers es troben en llocs
concorreguts, s’hi ha de fer atenció des de l’òptica de la salut pública.
Per aquest motiu és important que les administracions locals coneguin quina ha de ser la seva
resposta en cada cas. Això ha esdevingut més important des de l’any 2015, quan el Cos d’Agents
Rurals (CAR) progressivament ha deixat de dur a terme la retirada de vespers, cosa que realitzava
des del 2012. A més, a partir d’octubre de 2018, el CAR no recull més incidències en municipis
on ja se n’han produït un mínim de 3, el que va en detriment de poder disposar d’informació
sobre l’evolució de la vespa asiàtica. D’aquesta manera, l’administració local ha d’arribar a ser
capaç de donar una resposta i, això, tan en entorns urbans com rurals.
Paral·lelament, a partir de 2015 es va produir un increment d’incidències per presència de
vespers en zones urbanes i una progressiva mobilització d’ajuntaments i consells comarcals per
disposar d’eines per afrontar la gestió de la vespa asiàtica.
Cal indicar que, per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, en el període 2012 – 2014 es va estar preparant un protocol d’actuació
front a la vespa asiàtica i es continua treballant per actualitzar-lo en el marc de l’anomenada
Comissió tècnica de gestió de la vespa asiàtica. Aquest protocol, però, de moment no resol les
necessitats d’ajuntaments i consells comarcals.
Les respostes de les administracions locals a aquesta situació son molt variades. Alguns
ajuntaments i altres administracions s’impliquen activament en la gestió de la vespa asiàtica
(Figura 1.2 a Figura 1.7), mentre que en altres casos la implicació és menor. Els ajuntaments de
municipis petits no disposen de mitjans per assumir actuacions en relació a aquest problema.
La manca d’orientacions per a la gestió a nivell municipal i la necessitat de detallar i desplegar
actuacions a escala catalana mitjançant procediments específics es van plantejar inicialment en
diverses jornades tècniques realitzades el 2018 (jornada tècnica del Pla Anual de Transferència
Tecnològica Actualització de la vespa velutina, que va tenir lloc el mes de març al Bruc,
organitzada per l’Associació Catalana d’Apicultors; assemblea general del CILMA, el setembre
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de 2018 en un acte que va tenir lloc a la Casa de Cultura de Girona on es va presentar
Problemàtica i gestió de la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax); i el novembre de 2018 en
la Jornada sobre la gestió local de la vespa asiàtica promoguda per la Diputació de Girona,
DIPSALUT i el CILMA).
En paral·lel, el març de 2018 la Diputació de Girona es va incorporar a la Comissió tècnica de
gestió de la vespa asiàtica, a la qual aportà propostes que també es van anar exposant en les
jornades realitzades l’any 2018 i que s’esmenten al paràgraf precedent.
Les mancances per a la gestió a nivell municipal es van plantejar novament al gener de 2019 a la
taula rodona Experiències locals en la gestió de la vespa asiàtica, dins la Jornada Reptes en la
gestió municipal de la lluita contra la vespa asiàtica, celebrada a Barcelona i organitzada per la
Federació de Municipis de Catalunya.
A més, des del gener de 2018 s’estava plantejant la necessitat de constituir una Taula tècnica
d’administracions locals de la demarcació de Girona per a la gestió de la vespa asiàtica, entre
altres actuacions. Aquesta necessitat es va plantejar a l’Assemblea general del CILMA de
setembre de 2018. La Taula es va constituir l’1 de març de 2019 a Girona.
Entre les propostes que van sortir de la reunió de la Taula tècnica hi havia la d’elaborar un
protocol bàsic comú d’actuació local i la d’establir criteris per a l’actuació i necessitat de
caracteritzar el risc. En concret, s’acordà:
-

-

La voluntat per part de la taula tècnica d’administracions locals de la demarcació de
Girona per a la gestió de la vespa asiàtica, de preparar en properes sessions un protocol
bàsic d’actuació local i fer arribar aquets document a la comissió tècnica de la
Generalitat.
La Diputació de Girona promourà sessions participatives dins la taula tècnica, amb
mitjans propis o a través d’un encàrrec d’assistència, per a un bon compliment dels punts
anteriors.

L’elaboració del document present respon a aquests acords i té per objectiu l’elaboració del
protocol a partir de la realització de sessions participatives tècniques.

Introducció
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Figura 1.2 Diagrama del protocol d‘actuació per la vigilància de la Vespa velutina elaborat per l’Ajuntament
de Caldes de Malavella. Font: Ajuntament de Caldes de Malavella.

Figura 1.3 Fragment de díptic informatiu de l’Ajuntament de Quart. Font: Ajuntament de l’Ajuntament de
Quart.
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Figura 1.4 Fitxa d’enregistrament de deteccions de vespa asiàtica de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Farners. Font: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Figura 1.5 Material divulgatiu de l’Ajuntament de Sant Celoni, municipi de les comarques barcelonines, però
amb participació activa en les millores de la gestió municipal de la vespa asiàtica. Font: Ajuntament de Sant
Celoni.
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Figura 1.6 Fitxa de seguiment dels nius de vespa asiàtica al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Font: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Figura 1.7 Fitxa d’entrada de dades de vespers de vespa asiàtica al Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny mitjançant el projecte pilot a la plataforma Natusfera. Font: Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny.
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PROCÉS GENERAL SEGUIT PER ELABORAR EL PROTOCOL
El procés per elaborar el protocol de gestió local de la vespa asiàtica ha consistit en la realització
de dues reunions participatives a les que han assistit tècnics d’ens locals i parcs naturals.
L’element principal a generar era un procediment a seguir en la gestió local de la vespa asiàtica
en forma de diagrama de flux bàsic.
Es va elaborar un primer esborrany del diagrama de flux (v0) que va ser discutit en la seva
estructura general a la primera reunió i modificat pels participants (Figura 1.2Figura 2.1). En
aquesta primera reunió els assistents van aportar un recull dels principals temes a resoldre en
el protocol. D’aquesta sessió en van derivar tasques a realitzar, tant per part de la Diputació de
Girona, el CILMA i l’assistència tècnica, com dels participants, com per exemple l’aportació
d’exemples de fitxes de recull de dades, algunes consultes jurídiques, etc.
A partir del material sorgit de la primera reunió es va elaborar una nova versió (v1) del diagrama,
així com una proposta de camps per a una fitxa comuna de registre de dades sobre els avisos de
deteccions de vespa asiàtica i una taula de valoració del risc que generava la presència de
vespers de vespa asiàtica. Aquests materials van ser debatuts i completats a la segona reunió,
es va generar una nova versió (v2) del diagrama, ja consensuat en els seus aspectes de detall, i
també es van identificar els aspectes a acabar de tancar per al diagrama definitiu.
Un cop completades totes les tasques i aspectes pendents, es va elaborar la versió definitiva del
document que es presenta a l’Annex 1 d’aquesta memòria i es van determinar les tasques i els
temes a treballar amb posterioritat (vegeu l’apartat 5).

Procés general seguit per elaborar el protocol
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Figura 2.1. Procés general d’elaboració del protocol.

A part de les reunions de participació s’han realitzat una total de quatre reunions preparatòries
i de seguiment del projecte per part de la Diputació de Girona, el CILMA i l’assistència tècnica en
les dates següents:
-

25 d’abril – reunió d’inici de projecte

-

15 de maig – reunió preparatòria de la primera sessió de participació

-

17 de juny – reunió preparatòria de la segona sessió de participació

-

8 de juliol – reunió final de revisió de darreres versions del protocol i de valoració de
resultats del projecte

8

Conducció de sessions de participació tècnica per elaborar un protocol de gestió local de la vespa asiàtica

REUNIONS DE PARTICIPACIÓ
Les dues reunions de participació realitzades van tenir lloc els dies 29 de maig i 20 de juny de
2019 a la Casa de Cultura de Girona, amb 21 i 20 assistents respectivament. A continuació es
mostra un resum dels principals temes tractats (vegeu Taula 3.1 i 3.2) i la llista d’organitzacions
assistents (veure Taula 3.3).
Taula 3.1. Síntesi de la primera reunió de participació.

Reunió 1
Data: 29/05/19

Hora: 10 h

Lloc: Casa de Cultura de Girona

Objectius

-

Identificar temes importants a resoldre amb el protocol.

-

Presentar l’estructura bàsica del diagrama de flux, acordar-la i completarla.

Continguts

Establir les tasques a fer per a la segona reunió de participació.

Aspectes rellevants a debatre i resoldre amb el protocol.
Exposició d’experiències de protocols en funcionament.
Elaboració de l’estructura del diagrama: de v0 a v1.
-

Presentació de l’estructura del diagrama v0.

-

Recull d’aportacions i acords: modificació del diagrama in situ i
obtenció de nova versió v1

Identificació de tasques a fer per preparar la reunió 2.
Materials resultants

Reunions de participació

-

Llista de temes rellevants a tractar

-

Versió 1 del diagrama del protocol

-

Llista de tasques i consultes a fer abans de la reunió següent
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Taula 3.2. Síntesi de la segona reunió de participació.

Reunió 2
Data: 20/06/19

Hora: 10h

Objectius

-

Lloc: Casa de cultura de Girona

Transmetre el resultat de les consultes acordades a la reunió de
participació del dia 29 de maig de 2019.

-

Obtenir una nova versió avançada del diagrama de flux.

-

Presentar els materials de comunicació elaborats per la Diputació de
Girona.

Continguts

Revisió dels acords de la reunió 1 (29/5/2019)
-

Aportació dels resultats de les consultes i acord sobre la seva eventual
integració al protocol.

-

Materials treballats posteriorment a la reunió 1
▪ Fitxes d’avís i registre. SIG
▪ Criteris d’avaluació del risc

Elaboració de l’estructura del diagrama: de v1 a v2.
-

Presentació de l’estructura del diagrama de flux v1 resultant de la
reunió 1.

-

Recull d’aportacions i acords: modificació del diagrama in situ i
obtenció de nova versió v1.

Resum de temes importants esmentats a la reunió 1
-

Temes que no han quedat recollits al protocol

Tancament del diagrama i el protocol
-

Aspectes pendents de tancar en el diagrama i altres elements del
protocol.

-

Treballs de la Taula tècnica d’administracions locals de la demarcació
de Girona per a la gestió de la vespa asiàtica, eventualment associats
al protocol o comentats a les reunions.

Materials resultants
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-

Versió 2 del diagrama de flux

-

Llista de camps de la fitxa d’enregistrament de dades

-

Taula de valoració del risc

Conducció de sessions de participació tècnica per elaborar un protocol de gestió local de la vespa asiàtica

Figura 3.1. Reunions de participació per a l’elaboració del protocol de gestió local de vespa asiàtica.

Reunions de participació
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Taula 3.3. Llistat d’organitzacions assistents a les reunions de participació.
Nombre d'assistents a les reunions

Organització

29/05/19

20/06/19

Ajuntaments de Caldes de Malavella i de Maçanet
de la Selva

1

1

Ajuntament d'Argelaguer

1

-

Ajuntament de Celrà

1

1

Ajuntament de Girona

1

1

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà

1

1

Ajuntament de Palafrugell

1

-

Ajuntament de Quart

1

1

Ajuntament de Salt

1

2

Ajuntament de Sant Celoni

2

2

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

1

-

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

1

1

Consell Comarcal de la Selva

1

1

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa - SIGMA

1

1

DIPSALUT

1

2

Parc Natural del Montseny

1

1

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

1

1

CILMA

3

2

Diputació de Girona

1

1

TOTAL ASSISTENTS

21

19
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PROTOCOL ELABORAT
La versió final del protocol es presenta a l’Annex 1 d’aquest document. Es fruit del treball
cooperatiu i l’intercanvi d’experiències i opinions d’un total de 18 organitzacions, principalment
municipals, però també comarcals i provincials, incloent dos Parcs Naturals de les comarques
gironines.
Aquesta metodologia participativa ha permès obtenir un diagrama de flux pensat per a
l’aplicació pràctica, amb passos clars i senzills que permetin unificar l’acció local envers la
detecció d’exemplars o nius de vespa velutina. Associats al diagrama s’han elaborat també altres
documents complementaris que tenen com a objectiu facilitar l’aplicació del diagrama per part
dels tècnics de les administracions locals.
Així, el protocol està format per:
-

Diagrama de flux del procediment a seguir quan es produeix la detecció de vespa
asiàtica.

-

Proposta de camps per a la fitxa d’enregistrament de dades de la detecció de vespa.

-

Taula d’avaluació de risc.

Protocol elaborat
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TEMES IDENTIFICATS A TREBALLAR AMB POSTERIORITAT
Durant les reunions realitzades s’han posat de manifest alguns aspectes en els quals els
participants detectaven mancances o dèficits que caldria resoldre per dur a terme una millor
gestió local en el control de la vespa asiàtica. De fet, una de les activitats que s’han dut a terme
a la primera reunió ha estat precisament fer aflorar els aspectes rellevants que haurien de ser
debatuts al llarg de les dues reunions previstes.
S’han posat de manifest dos grans grups de temes segons la seva relació amb la preparació del
protocol: els que efectivament podien ser considerats i integrats en el protocol i els que
quedaven al límit o fora d’aquest. Pel que fa als primers ja han estat debatuts en el seu moment
i integrats, si ha estat el cas, en el protocol.
Pel que fa als segons, cal distingir:
-

Aquells que desenvolupen algun aspecte relacionat amb el protocol, però queden fora
de l’abast de les reunions de participació realitzades.

-

Aquells identificats d’interès però sense relació directa amb el protocol i que s’han de
portar endavant en un altre marc, com podria ser la Taula tècnica.

En qualsevol cas, s’ha considerat d’interès recollir-ne la relació aquí. Cal dir que alguns
coincideixen amb aspectes que ja s’havien manifestat prèviament a la primera reunió de la Taula
tècnica.

5.1

Temes que desenvolupen algun aspecte relacionat amb el protocol
-

Existència de dificultats pràctiques per procedir a la senyalització de la presència d’un
vesper: on cal situar la senyalització, com i en quins casos.

-

Dificultats dels municipis petits per aplicar el protocol a causa de la manca de recursos
que tenen disponibles.

-

Necessitat d’informació general per part dels ajuntaments sobre a quins ens,
organitzacions o empreses adreçar-se per fer la retirada de vespers (Registre oficial
d'establiments i serveis plaguicides, ROESP). El protocol elaborat incorpora criteris
generals que són coincidents amb els que s’expressen al Protocol d’actuacions que es
duen a terme per minimitzar els danys causats per al vespa asiàtica (Vespa velutina)
envers l’apicultura, la biodiversitat i els riscos sobre la salut de les persones (2019)
(Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2019).

Temes identificats a treballar amb posterioritat
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-

Interès de disposar d’una fitxa d’enregistrament de dades amb una definició de camps
comuna per a totes les administracions locals, a elaborar a partir de la proposta de
camps que conté el present protocol i de les fitxes que han preparat i estan utilitzant
alguns ajuntaments i organitzacions participants.

-

Avaluar possibles canals per compartir informació (base de dades i SIG) entre els serveis
tècnics de diverses administracions sobre les deteccions de vespa asiàtica i les
actuacions desenvolupades per a controlar-la. Inicialment es planteja en l’àmbit de les
comarques gironines, però es contempla l’opció que acabi essent un sistema d’abast
territorial més ampli.

-

Interès de disposar de models o exemples de textos per respondre i alhora informar a
les persones que avisen a l’Ajuntament de l’observació de vespa asiàtica. En finalitzar
les reunions participatives s’ha iniciat un període de recopilació per part del CILMA de
models que puguin aportar els participants, a compartir.

5.2

Temes d’interès que caldria afrontar en un marc diferent del protocol
-

Importància clau de la informació general a la ciutadania en relació a:
▪

Prevenció de picades o molèsties generades per la vespa asiàtica

▪

Com actuar en cas de detecció d’un vesper

▪

Rebaixar la percepció de singularitat de la vespa asiàtica en relació a altres
vespes presents al nostre territori.

En relació a aquest punt, a la segona reunió es va informar dels materials de divulgació
que està elaborant la Diputació de Girona.
-

Necessitat de compartir informació entre les diverses àrees de l’administració local.
Es tracta d’un procediment a establir per cada administració local segons el seu
organigrama i les competències de cada àrea. Per exemple, l’Ajuntament de Sant Celoni,
sense competències en fauna salvatge i espècies exòtiques, va aportar el seu
procediment segons el qual tracten el tema a través del servei de protecció civil.

-

Efectivitat de desenvolupar iniciatives de ciència ciutadana que forneixin dades sobre
l’evolució de l’expansió de la vespa asiàtica.

-

Coneixement i possibilitats d’aplicació dels millors mètodes d’eliminació o neutralització
de les colònies.

-

Efectivitat del trampeig i la prospecció d’ubicacions de vespers com a mètodes de
prevenció.
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VALORACIÓ DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROTOCOL
El procés d’elaboració del protocol ha estat objecte, d’una banda, de valoració interna a les
reunions de seguiment amb participació de la Diputació de Girona, el CILMA i l’equip consultor,
i de l’altra mitjançant qüestionari als participants. Hi ha hagut una marcada coincidència en les
dues valoracions pel que fa a l’assoliment dels objectius fixats inicialment, la valoració positiva
de l’elevada implicació dels participants a les reunions i l’obtenció d’unes eines que permetran
avançar en la gestió local de la vespa asiàtica.
Els assistents han valorat especialment l’elevada participació durant les reunions, cosa que ha
permès compartir coneixements i experiències aplicades i la seva efectivitat. També s’ha valorat
com un aspecte positiu poder debatre els aspectes del protocol sobre documents concrets, fent
aportacions, comentaris i modificacions in situ, així com la possibilitat d’arribar a un consens,
tant entre els diferents ens locals, com els supramunicipals. La Taula 6.1 mostra un resum de les
valoracions i els comentaris dels participants respecte el procés d’elaboració del protocol.
Taula 6.1. Resum de les valoracions dels participants en el procés d’elaboració del protocol.

Pregunta

Puntuació mitjana o respostes

1. En una escala de l'1-5 indica com valoraries la
comunicació prèvia que ha tingut lloc de cara a organitzar
les sessions?

4,5 (sobre 5)

2. En quin grau creus que les sessions han complert els
objectius esperats?

4,7 (sobre 5)

3. En quin grau els materials i recursos emprats a les
sessions han estat els adequats?

4,7 (sobre 5)

4. Com valoraries la dinamització de les sessions?

4,7 (sobre 5)

5. Quina és la teva valoració global de les dues sessions?

8,5 (sobre 10)

6. Creus que podreu posar en pràctica des de les vostres
administracions els materials que s'obtinguin (recollida
dades mitjançant la proposta de formulari, avaluació del
risc i fluxograma)?

4,7 (sobre 5)

7. Quins aspectes positius destacaries de les sessions?

- La participació dels assistents.
- Poder compartir experiències i
coneixements.
- La possibilitat de debatre sobre
documents concrets.
- Arribar a consens entre diferents
ens locals i supramunicipals.

8. Quins aspectes creus que es podrien millorar?

- Més suport a nivell autonòmic.

Valoració del procés d’elaboració del protocol
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Protocol de gestió local
de la vespa asiàtica
Juliol 2019
Versió 1
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PRESENTACIÓ
El protocol que es presenta a continuació ha estat elaborat entre juny i juliol de 2019 en dues
reunions de participació tècnica a les que hi ha participat persones de diverses administracions,
majoritàriament de l’àmbit local (vegeu la Taula 1), que han aportat les seves reflexions,
coneixements i experiència i l’han fet possible.
La iniciativa d’elaborar el protocol va sorgir de la primera reunió de la Taula tècnica
d’administracions locals de la demarcació de Girona per a la gestió de la vespa asiàtica, que va
tenir lloc el març de 2019. Aquesta Taula es va constituir després que durant 2018 en diversos
fòrums es posés de manifest la inquietud de les administracions locals per les mancances amb
les que es trobaven per afrontar correctament la gestió de la vespa asiàtica amb eines suficients
i amb criteris compartits.
La Diputació de Girona, amb la implicació del CILMA, va assumir fer-se càrrec de gestionar
l’elaboració del protocol amb el suport d’una assistència tècnica externa (Minuartia).
Taula 1. Llistat d’organitzacions assistents a les reunions de participació.

Organització

Nombre d'assistents a les reunions
29/05/19

20/06/19

Ajuntaments de Caldes de Malavella i de Maçanet
de la Selva

1

1

Ajuntament d'Argelaguer

1

-

Ajuntament de Celrà

1

1

Ajuntament de Girona

1

1

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà

1

1

Ajuntament de Palafrugell

1

-

Ajuntament de Quart

1

1

Ajuntament de Salt

1

2

Ajuntament de Sant Celoni

2

2

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

1

-

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

1

1

Consell Comarcal de la Selva

1

1

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa - SIGMA

1

1

DIPSALUT

1

2

Parc Natural del Montseny

1

1

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

1

1

CILMA

3

2

Diputació de Girona

1

1

TOTAL ASSISTENTS

21

19

Presentació

1

El protocol conté tres elements (vegeu Figura 1):
-

Diagrama de flux, que mostra el procediment a seguir des del moment que
l’administració local rep un avís de detecció de vespa asiàtica fins que es tanca la
intervenció de l’administració local.

-

Proposta de camps per la fitxa d’enregistrament de dades, que vol ser una llista
compartida i consensuada de les dades que cal enregistrar des que es rep l’avís de
detecció de vespa asiàtica fins que es tanca la intervenció de l’administració local.

-

Taula de valoració del risc, que estableix criteris per decidir en cada cas si cal intervenir
o no des de l’administració local.

Aquests tres elements, que surten del debat i acord entre els participants a les dues reunions
esmentades, constitueixen la versió 1 del protocol i possiblement caldrà esmenar-lo en el futur
en funció de l’experiència de la seva aplicació. En especial la taula de valoració del risc va ser
objecte de llarg debat, en el que hi havia acord en el seu plantejament general, però no en
aspectes concrets i de matís; en aquest sentit l’aplicació de la taula de valoració en els primers
temps tindrà un caràcter de prova pilot.

Figura 1. Esquema dels components del protocol i relació entre ells.
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PROTOCOL
A continuació es presenten els tres elements que conformen el protocol. Aquests es poden
consultar al final de l’explicació:
-

Diagrama de flux.

-

Proposta de camps per la fitxa d’enregistrament de dades.

-

Taula de valoració del risc.

2.1

El diagrama de flux

El diagrama s’ha construït a partit de la constatació de la diversitat en l’organització, dimensions
i recursos que presenta el conjunt de les administracions locals de les comarques gironines. Per
això es construeix amb uns trets i passos bàsics que poden ser comuns i útils en una gran
majoria de realitats d’ajuntaments i consells comarcals. A més, s’assumeix que, dins la lògica
del diagrama, cada administració ha de poder ajustar-lo puntualment a les seves
circumstàncies (veure Diagrama de flux 1/2 i 2/2).
El diagrama utilitza la simbologia dels diagrames de flux, tot i que en algun moment aquesta es
veu lleugerament forçada. El significat dels símbols es pot consultar al final del diagrama.
En color blau al diagrama s’indiquen les eines de suport per poder-lo anar aplicant i que
s’inclouen en el mateix protocol (vegeu Figura 1):
-

Proposta de camps per la fitxa d’enregistrament de dades.

-

Taula de valoració del risc.

El diagrama parteix del moment en què l’administració local rep l’avís que s’ha detectat la
presència d’exemplars de vespa velutina o d’algun vesper. El canal d’entrada de l’avís pot ser
diferent segons l’administració local (trucada telefònica, formulari web, entrada d’instància al
Registre, presència a l’oficina d’atenció ciutadana, etc.). En qualsevol cas, es requereix que la
persona que rep l’avís tingui instruccions sobre quines informacions ha de transmetre a la
ciutadana o ciutadà que avisa, i sobre quina és la informació que ha d’enregistrar perquè el
procediment de gestió de l’avís pugui seguir correctament. En aquest punt hi ha dos elements
importants:
-

Ha d’intentar distingir si l’avís es produeix per l’observació d’exemplars de vespes (en
aquest cas no en resultarà una actuació) o bé si es deu a l’observació d’un vesper. Si
això no és possible, aquesta distinció es farà en un pas posterior indicat al diagrama.

Protocol
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-

Ha d’enregistrar un seguit de dades. Per fer això el protocol aporta la proposta de camps
de fitxa d’enregistrament de dades, eina de suport que es descriurà més endavant.

A partir de l’avís i l’enregistrament de dades, el procés continua. Les dicotomies clau són:
-

Observació d’exemplars de vespes / observació de vesper. En cas de vesper, novament
s’enregistren les dades dacord proposta de camps de fitxa d’enregistrament de dades.
A més, el diagrama preveu que en el futur l’enregistrament del vesper, en aquest
moment del procediment, es pugui realitzar mitjançant una eina de SIG.

-

Confirmació que es tracta de vesper primari o secundari de vespa asiàtica / confirmació
que es tracta d’una altra espècie de vespa o d’un niu embrionari.

En el cas que l’observació correspongui realment a un vesper primari o secundari de vespa
asiàtica, caldrà avaluar si cal senyalitzar la presència del vesper.
En qualsevol cas, el pas següent serà valorar el risc que origina la presència del vesper, que pot
ser risc de picada per part de les vespes o bé risc de caiguda del niu (que únicament es produeix
si hi ha certa probabilitat que una persona es situï sota del vesper). Per poder fer això, el protocol
aporta la taula de valoració del risc, element clau en el procediment a seguir i que es descriu
més endavant.
Les dicotomies o decisions clau són:
-

Determinació d’existència de risc baix o mitjà sense cap circumstància agreujant /
Determinació d’existència de risc alt o mitjà amb alguna circumstància agreujant.

-

Localització del vesper en un espai de titularitat pública / Localització del vesper en un
espai de titularitat privada.

En el cas de risc alt o mitjà amb alguna circumstància agreujant s’han de produir sempre
actuacions que comportin la destrucció de la colònia i/o del vesper (cal tenir en compte que hi
ha tècniques que eliminen la colònia sense destruir el vesper).
Tot el procés seguit va quedant enregistrat a la fitxa d’enregistrament de dades.
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Diagrama de flux 1/2
Recepció d’avís
Requereix personal format sobre com procedir per:
‐ Informar adequadament a qui avisa:

Simbologia utilitzada en el diagrama de flux:
Símbol

Significat
Inici o final. Indica el principi o final del flux.
Activitat. Descriu les funcions a dur a terme
en cada pas del procediment
Document. Representa un document en
general que entri, s’utilitzi o surti del procediment
Decisió o alternativa. Indica un pas on s’ha de
prendre una decisió entre dues o més alternatives
Connector de pàgina. Representa una connexió
amb una altra pàgina, en la que continua el diagrama

‐ Possibilitat de trametre l’avís a l’Ajuntament on‐line, passar trucada a un altre servei
‐ Registrar la informació imprescindible:
‐ Exemplars de vespes / vesper
‐ FITXA d’avís amb camps comuns per a diferents administracions locals
>> veure taula de camps de fitxa d’enregistrament de dades
Responsable únic (engega procediment)

Completar
informació i
identificació
Vesper
Exemplars de vespes

Registre:
‐ FITXA amb camps
comuns per a diferents
administracions locals
>> veure taula de
camps de fitxa
d’enregistrament dades
‐ SIG compartit

Confirmació /
inspecció
Niu embrionari / Altres
especies de vespa
Sense actuació
Procediments habituals de
retirada de vespers per part
del titular de la finca
Resposta genèrica a qui ha
avisat 1

Resposta
personalitzada a
qui ha avisat1

Informació final a qui ha
avisat, si cal
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Vesper primari o
secundari de
vespa asiàtica

Diagrama de flux 2/2
Vesper primari o secundari de
vespa asiàtica
Senyalització
si s’escau2

Valoració del risc per
caiguda vesper /
picada >> veure taula
de valoració del risc

Risc baix o mitjà
sense agreujant

Risc alt o mitjà
amb agreujant

Identificació
de la titularitat

Identificació de
la titularitat
Espai públic

Espai privat

Espai públic

Espai privat
Informació a la propietat i
requeriment d’actuació

No actuar +
Informació a la
ciutadania
(senyalització2 o
altre mètode)

No actuar +
Informació a la
propietat

Destrucció
de la
colònia i/o
el vesper3

Privat
actua

Privat no actua / no
es pot contactar

Destrucció
de la
colònia i/o
el vesper3

Actuació pública:
destrucció de la
colònia i/o el
vesper3

Vegeu al text les explicacions corresponents als superíndexs
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Llegenda de les anotacions en superíndex del diagrama:
1

Les respostes i comunicacions a la persona que ha presentat l’avís s’han d’aprofitar per
informar sobre la vespa asiàtica. Alguns ajuntaments disposen de respostes estàndard per
facilitar la feina dels serveis tècnics responsables de fer-ho.
2

Exemples de senyalització (Ajuntament de Caldes de Malavella):

3

L’empresa o organització que efectuï la intervenció per destruir la colònia de vespes o el
vesper ha de complir dues condicions:
- Ser empresa de prevenció i control de plagues o ser personal de l’administració
- Ha d’estar inscrita al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides, ROESP

Protocol
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2.2

Proposta de camps per a la fitxa d’enregistrament de dades

Diverses administracions locals i altres organitzacions disposen de fitxes per enregistrar les
dades relatives a observacions i avisos de vespers (suposadament de vespa asiàtica) i de les
inspeccions o altres accions que es deriven de l’avís. Sovint es tracta de fitxes separades per cada
fase del procediment que segueix l’administració. El present protocol proposa que s’utilitzi una
única fitxa per a tot el procés, on s’enregistren les dades des de que es produeix l’observació o
avís fins que es tanquen totes les actuacions relatives al mateix (veure Proposta de camps a
incloure a la fitxa d’enregistrament de dades).
Així, a partir de les diverses fitxes de registre utilitzades per part d’algunes de les organitzacions
assistents a les reunions de participació, així com el protocol elaborat per la Generalitat de
Catalunya, la fitxa proposada per el “Ministerio para la Transición Ecológica” i les dades que
s’anoten sobre la vespa asiàtica al projecte pilot de recollida de dades de vespers al Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny, a través de la plataforma Natusfera, el protocol aporta
una proposta de camps que es recomana enregistrar en diferents moments previstos en el
diagrama de flux. La fitxa distingeix 3 moments :
-

Recepció de l’avís (enregistrament de dades indicat en blau al diagrama de flux).

-

Inspecció en camp o confirmació de dades si la inspecció no és necessària
(enregistrament de dades indicat en blau al diagrama de flux).

-

Actuacions sobre el vesper.

Els moments en què és imprescindible enregistrar dades s’indiquen en el diagrama (referències
en blau), però es recomana fermament anar enregistrant les informacions fins al final del procés.
Aquest protocol no aporta una fitxa dissenyada i amb definició de camps, tot i que en el futur es
pugui disposar d’una caracterització dels camps comuna per a totes les administracions locals,
amb un disseny específic que, a més, pugui acabar en forma de base de dades vinculada a un
SIG.
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Proposta de camps a incloure a la fitxa d’enregistrament de dades
Recepció
avís

Camps fitxa
-

-

-

-

X
X

Data de l’avís
Persona que recull l’avís
Data de detecció
Dades de l’informador (nom, contacte)
Fotografia
Coordenades
Adreça o lloc de detecció
Dades del terreny
 Propietat
 Dades de contacte amb la propietat
Tipus d’observació (niu primari, secundari)
Característiques del niu
 Diàmetre
 On està situat (paret, arbre, teulada, etc.)
 Alçada on està situat
 Espècie arbre (si és el cas)
 Actiu / Inactiu
 Forats a la part superior o inferior del niu
Dades inspecció
 Data
 Responsable
 Actuacions a realitzar
 Risc
Destrucció de la colònia o vesper
 Data
 Executor
 Mètode
 Cost
 Resultat de l’actuació
Observacions

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Inspecció
camp /
Confirmació

Actuació
sobre el
vesper

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Enregistrament de dades imprescindible
Enregistrament de dades convenient
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2.3

Taula de valoració del risc

S’efectua la valoració del risc a partir de 4 variables (veure Taula de valoració del risc):
-

Època de l’any en què es detecta el vesper. Es pretén distingir si es tractaria de:
▪

Vesper amb obreres i reina en fase activa (primavera-estiu). Genera risc més
elevat.

▪

Vesper del qual ja han emergit les noves reines nascudes a l’any en curs (tardorhivern) o completament abandonat. Genera risc molt baix o nul.

Externament no és fàcil saber si es tracta d’un cas o l’altre. S’adopta orientativament el mes
per decidir si estaríem davant d’un o altre cas: respectivament, abril – novembre o bé
desembre – març.
-

Freqüentació de la zona en la que es localitza el vesper. Es distingeixen tres zones, que
comporten risc de més elevat a menys:
▪

Freqüentació alta: Zona amb habitatges sigui rural o urbana. Parcs públics,
escoles...

▪

Freqüentació mitja: Zona sense habitatges que les persones poden freqüentar
o per on poden passar, vies verdes, carrils bici, fonts d'aigua, berenadors...

▪
-

Freqüentació baixa: Molt improbable trobar persones.

Alçada a la que es troba el vesper. Com més baix respecte al terra o al punt amb
presència de persones (balcó, terrat...), més elevat seria el risc de picada generat. Es
distingeixen 3 casos:

-

▪

Menys de 5 m d’alçada (indicat a la taula com a <5).

▪

Entre 5 i 10 m d’alçada (indicat com a 5-10).

▪

Més de 10 m d’alçada (indicat com a >10).

Distància horitzontal entre el vesper (el seu suport) i el punt en què es pot produir la
presència de persones. Com més proper (a un habitatge, un camí, una zona de
berenada, etc.) o més accessible estigui el suport del vesper, més elevat seria el risc de
picada generat. En aquest cas es valora també el risc de caiguda del vesper sobre una
persona que hi sigui molt a prop. Es distingeixen 3 casos:
▪

Menys de 5 m de distància (indicat a la taula com a <5). En aquest cas, al risc de
picada s’afegeix el risc de caiguda del niu sobre una persona.

▪

Protocol
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▪

Més de 10 m de distància (indicat com a >10).

A partir d’aquestes variables, i d’acord amb la taula de valoració del risc que aporta aquest
protocol, es classifica cada cas segons 3 nivells de risc que conduirien o no a actuar:
-

Alt

-

Mitjà

-

Baix

Es considera, d’altra banda, que en determinades situacions el risc es pot veure modificat per
circumstàncies que no queden contemplades dins les 4 variables esmentades abans (per
exemple, en una zona de jocs de pilota a l’aire lliure hi hauria certa probabilitat que el vesper
rebés un impacte malgrat situar-se a certa distància, risc que no hi seria en una zona de jocs
infantils). Aquestes són circumstàncies agreujants, que els serveis tècnics de l’administració
local han de valorar en cada cas segons el seu criteri.
En funció de tot l’exposat, la taula de valoració del risc conclou en algun d’aquests casos:
RISC
Alt
Mitjà
Baix

11

ACTUACIÓ RECOMANADA
Intervenir
No intervenir, excepte en cas de circumstància agreujant
No intervenir
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Taula de valoració del risc

ALÇADA

ABRIL ‐ NOVEMBRE
DISTÀNCIA
<5
5 ‐ 10

DESEMBRE ‐ MARÇ
DISTÀNCIA

> 10

ALÇADA

<5
FREQÜENTACIÓ
ALTA

FREQÜENTACIÓ
ALTA

> 10

ABRIL ‐ NOVEMBRE
DISTÀNCIA
<5
5 ‐ 10

DESEMBRE ‐ MARÇ
DISTÀNCIA

> 10

ALÇADA

<5
FREQÜENTACIÓ
MITJA

5 ‐ 10

> 10

ABRIL ‐ NOVEMBRE
DISTÀNCIA
<5
5 ‐ 10

DESEMBRE ‐ MARÇ
DISTÀNCIA

> 10

ALÇADA

<5

<5

5 ‐ 10

<5
FREQÜENTACIÓ
BAIXA

5 ‐ 10
> 10

5 ‐ 10
> 10

ZONA FREQÜENTACIÓ ALTA: Zona amb habitatges sigui rural o urbana. Parcs públics, escoles...
ZONA FREQÜENTACIÓ MITJA: Zona sense habitatges que les persones poden freqüentar o per on poden passar, vies verdes, carrils bici, fonts d'aigua, berenadors...
ZONA FREQÜENTACIÓ BAIXA: Molt improbable la presència de persones
ALÇADA: Distància vertical del vesper respecte el terra o el lloc més proper amb presència de persones (balcó, etc.)
DISTÀNCIA: Distància horitzontal del vesper respecte la localització del lloc amb freqüentació humana

RISC
Alt
Mitjà
Baix

> 10

5 ‐ 10

> 10

FREQÜENTACIÓ
BAIXA

<5

<5

5 ‐ 10

ALÇADA

> 10

5 ‐ 10

> 10

FREQÜENTACIÓ
MITJA

5 ‐ 10

<5

5 ‐ 10

ALÇADA

<5

ACTUACIÓ RECOMANADA
Intervenir
No intervenir, excepte en cas de circumstància agreujant
No intervenir
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PRIMARI O SECUNDARI?

INFORMACIÓ RESUMIDA SOBRE L’ESPÈCIE I LA SEVA BIOLOGIA
+
CONSELLS / RECOMANACIONS:
- No intentar capturar les vespes, pel risc de picada. En casos concrets, l’ús
d’insecticida és efectiu.
- En cas de detectar algun niu secundari, no acostar-s’hi a menys de 5 metres ni
molestar-les. Només piquen si se senten amenaçades.
- En cas d’haver d’avisar la Policia Local, intentar concretar al màxim la ubicació.
- Per evitar la seva presència prop de casa es poden adquirir paranys o construir-ne de
casolans i col·locar-los al jardí; És important respectar la mida dels forats per evitar la
captura indiscriminada d’altres espècies.
- Per a més informació contactar amb el servei de medi ambient (972 47 00 05 o
tecnicmediambient@caldesdemalavella.cat)
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AVANTATGES DE DISPOSAR D’UN PROTOCOL:
- Permet centralitzar els avisos i definir la tasca dels diferents implicats en
l’Ajuntament
- Permet agilitzar el procés des de l’avís fins la retirada o informació
- Es dona una imatge de més rigor davant la ciutadania
- Evita realitzar més d’una visita a cada niu
- Permet unificar la presa d’informació necessària (fitxa)
- Evita multitud de trucades per un mateix niu (senyalització amb cartells)
- Permet dur un registre acurat

DIFICULTATS EN LA SEVA APLICACIÓ:
Les principals dificultats provenen d’una mala presa de dades quan es fa la inspecció:
- Mala ubicació del niu (per error o omissió)
- Mancança de dades de contacte de qui dona l’avís (vacances, noves incorporacions,...)
- Errors en la senyalització (cartell de niu actiu en nius on no hi ha activitat)
- Definició del risc existent
- Pressió ciutadana (manca d’informació) de forma directa o a través de xarxes socials

DADES CALDES DE MALAVELLA:
Nius secundaris detectats (2015-2019):
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Actius

1

1

11

9

10

32

11

Nius secundaris retirats (2018-2019): 12 (Cost aprox.: 3.400 €)
Nius primaris retirats: 3

DADES MAÇANET DE LA SELVA:
Nius secundaris detectats (2015-2019):
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Actius

1

1

9

16

10

37

14

Nius secundaris retirats (2018-2019): 17 (Cost aprox.: 4.500 €)
Nius primaris retirats: 1

Protocol d’actuació per la vigilància de la Vespa velutina,
Caldes de Malavella. Ajuntament de Caldes de Malavella , 29/05/2019
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Moltes gràcies!
tecnicmediambient@caldesdemalavella.cat
joserra@massanetdelaselva.cat

Protocol d’actuació per la vigilància de la Vespa velutina,
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GESTIÓ LOCAL DE LA VESPA ASIÀTICA

CRITERIS D’ACTUACIÓ AL PARC NATURAL I
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY
Taula tècnica d’administracions locals de les comarques gironines
per a la gestió de la vespa asiàtica
29 maig 2019
Girona, Casa de Cultura

© N. Vicens

Criteris d’actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
REBUDA AVÍS

Observació:

VESPER

VESPES
No registrar informació
a Natusfera

NIU embrionari

VESPER 1ari o 2ari

Tipus de vesper:

Registrar incidència a
Natusfera
(Guarderia/oficina)

Eliminar si genera alarma
Informar com retirar
(guarderia/oficina)
Data detecció:

Risc:
Distància
Seguretat

Lloc:

maig - novembre*
Actiu

< 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles

novembre* - maig
Inactiu: no retirar
Senyalitzar, si escau, en llocs freqüentats
> 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles
(no actuar des de PARC)

Espais d’ús públic ©i N. VicensFinca privada
Equipaments parc
Retirar per propietari
Eliminar pel parc
(o Ajuntament)

Àmbit urbà
Edificis i espais públics
Retirar per ajuntament

Criteris d'actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,Diputació de Girona, 29/05/2019

Criteris d’actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
REBUDA AVÍS

Observació:

VESPER

VESPES
No registrar informació
a Natusfera

NIU embrionari

VESPER 1ari o 2ari

Tipus de vesper:

Registrar incidència a
Natusfera
(Guarderia/oficina)

Eliminar si genera alarma
Informar com retirar
(guarderia/oficina)
Data detecció:

Risc:
Distància
Seguretat

Lloc:

maig - novembre*
Actiu

< 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles

novembre* - maig
Inactiu: no retirar
Senyalitzar, si escau, en llocs freqüentats
> 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles
(no actuar des de PARC)

Espais d’ús públic ©i N. VicensFinca privada
Equipaments parc
Retirar per propietari
Eliminar pel parc
(o Ajuntament)

Àmbit urbà
Edificis i espais públics
Retirar per ajuntament

Cal registrar i actuar davant observacions de vespes?
• Ja establertes a tota la demarcació (informació no rellevant)
• La seva detecció no permet esbrinar la ubicació del vesper
• Lluny del vesper, no tenen comportament agressiu
(risc equivalent al de les abelles de la mel i altres vespes socials)

© N. Vicens
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Criteris d’actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
REBUDA AVÍS

Observació:

VESPER

VESPES
No registrar informació
a Natusfera

NIU embrionari

VESPER 1ari o 2ari

Tipus de vesper:

Registrar incidència a
Natusfera
(Guarderia/oficina)

Eliminar si genera alarma
Informar com retirar
(guarderia/oficina)
Data detecció:

Risc:
Distància
Seguretat

Lloc:

maig - novembre*
Actiu

< 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles

novembre* - maig
Inactiu: no retirar
Senyalitzar, si escau, en llocs freqüentats
> 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles
(no actuar des de PARC)

Espais d’ús públic ©i N. VicensFinca privada
Equipaments parc
Retirar per propietari
Eliminar pel parc
(o Ajuntament)

Àmbit urbà
Edificis i espais públics
Retirar per ajuntament

Recollida de dades de vespers de V. velutina al parc del Montseny

© J. Nebot

© J. Vicens
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Criteris d’actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
REBUDA AVÍS

VESPER

VESPES

Observació:

No registrar informació
a Natusfera

NIU embrionari

VESPER 1ari o 2ari

Tipus de vesper:

Registrar incidència a
Natusfera
(Guarderia/oficina)

Eliminar si genera alarma
Informar com retirar
(guarderia/oficina)
Maig – novembre*
Actiu

Data detecció:

Risc:
Distància
Seguretat

Lloc:

< 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles

Novembre* - maig
Inactiu: no retirar
Senyalitzar, si escau, en llocs freqüentats
> 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles
(no actuar des de PARC)

Espais d’ús públic ©i N. VicensFinca privada
Equipaments parc
Retirar per propietari
Fer retirar pel parc
(o Ajuntament)

Àmbit urbà
Edificis i espais públics
Retirar per ajuntament

Evolució de la colònia i terminologia

•
•
•
© J. Nebot

•

Evolució del niu embrionari
Mateix emplaçament
Vist sovint en construccions
humanes
Sovint irregular

VESPER PRIMARI

•
•
•
•
•

NIU EMBRIONARI
•

Construït per la reina

Construcció d’un nou
vesper per obreres
Nou emplaçament
Forma regular
Vist normalment en arbres
A partir d’estiu

© J. Vicens

VESPER SECUNDARI
Criteris d'actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,Diputació de Girona, 29/05/2019

Control de nius embrionaris?
• No es detecten nius embrionaris amb facilitat.
• Nius embrionaris de diferents espècies de vespa només es poden identificar a través de la
reina o mida de les cel·les.
• No comporten més riscos per a les persones que els vespers paperers comuns arreu.
• En abelles i vespes socials, les joves reines lluiten entre elles (i moren) en la fase de nius
embrionaris.
Al parc :
• No cal contactar empreses de control de plagues per eliminar nius embrionaris
• S’informarà en tot cas a particulars com eliminar-los

© N. Vicens

Criteris d’actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
REBUDA AVÍS

VESPER

VESPES

Observació:

No registrar informació
a Natusfera

NIU embrionari

VESPER 1ari o 2ari

Tipus de vesper:

Registrar incidència a
Natusfera
(Guarderia/oficina)

Eliminar si genera alarma
Informar com retirar
(guarderia/oficina)
Data detecció:

Risc:
Distància
Seguretat

Lloc:

maig – novembre*
Actiu

< 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles

novembre* - maig
Inactiu: no retirar
Senyalitzar, si escau, en llocs freqüentats
> 5 m distància a persones
Construccions i llocs sensibles
(no actuar des de PARC)

Espais d’ús públic ©i N. VicensFinca privada
Equipaments parc
Retirar per propietari
Fer retirar pel parc
(o Ajuntament)

Àmbit urbà
Edificis i espais públics
Retirar per ajuntament

Criteris d'actuació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,Diputació de Girona, 29/05/2019

Actuació amb vespers que poden suposar un risc
Si es detecta vesper amb risc per a les persones:
• Evitar apropar-se a < 5 metres
• Delimitar espai de protecció amb cinta si hi ha risc per proximitat
• Posar rètol plastificat en cas necessari
• En cas de destrucció de vesper (primari o secundari), sempre avisar a
professionals (control de plagues)

Colla manteniment
Guarderia
Avisos particulars

Æ Oficina Parc Æ Empresa de control de plagues

© N. Vicens

©T. Galo

©T. Galo

Anàlisi dels criteris adoptats
Punts forts
•
•
•
•

Ha servit per establir criteris bàsics per a la gestió de la vespa asiàtica al parc.
Millor comprensió del fenomen.
Reducció d‘incidències per detecció de vespes.
Implicació progressiva de la guarderia del parc en la gestió i entrada de dades
a Natusfera.

Punts febles
•
•
•
•
•
•

Ajuntaments tenen visió i criteris d’actuació diferent (pressió ciutadana).
Baixa resposta dels ajuntaments en el recull de localitzacions de vespers.
Cal formació del Parc als ajuntaments.
Natusfera té algunes limitacions en la visualització de dades (marge de millora).
Esforç de proveir informació disminueix a mesura que deixa de ser novetat.
Manca de suport a particulars (finques privades) en situacions de risc.

© N. Vicens
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TAULA TÈCNICA D’ADMINISTRACIONS LOCALS PER A LA GESTIÓ LOCAL DE LA VESPA ASIÀTICA

POSSIBILITATS DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL - GIRONA
(SITMUN) PER RECOPILAR DADES

• Eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal > sitmun.ddgi.cat
• S’adreça a ens públics, ciutadans, entitats i empreses.
• Els ens locals s’hi poden adherir per acord de Ple i no té cap cost.

TAULA TÈCNICA D’ADMINISTRACIONS LOCALS PER A LA GESTIÓ LOCAL DE LA VESPA ASIÀTICA

POSSIBILITATS DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ
TERRITORIAL MUNICIPAL - GIRONA (SITMUN)
PER RECOPILAR DADES
 Possible encàrrec de l’aplicatiu a la Diputació de Girona per a recollir les dades
d’avistament i gestió de nius de vespa asiàtica de cada ens local adherit.
 Definir els camps que hauria d’incorporar l’eina de gestió (recepció avís, inspecció i
actuació sobre el vesper).
 Accés restringit per accedir a l’eina de gestió per a cada ens local. Qui aporta dades
en municipis petits? Cal validar la informació a escala comarcal/provincial?
 Si es creu convenient, es podria fer una part visible de l’eina per al ciutadà.
 Aplicació mòbil per al tècnic/ciutadà per introduir dades directament?
 Important consultar a altres administracions (DIBA, GENCAT,...) si veuen bé utilitzar la
mateixa plataforma i posar-la a la seva disposició.

Possibilitats del sistema d'informació territorial municipal (SITMUN) per
recopilar dades. Diputació de Girona. CILMA, 20/06/2019

