
Gestió de la vespa asiàtica 

i sistema SITMUN

Girona, 25 de novembre de 2022



Benvinguda

Generalitats sobre la vespa asiàtica i la seva gestió.

Protocol d’actuacions i  seguiment

L’aplicació SITMUN Vespa asiàtica i noves eines associades:

• Finalitats de l’aplicació

• Tràmits d’adhesió i accés a l’aplicació

• Estructura del SITMUN  Vespa asiàtica

• Noves eines del SITMUN Vespa asiàtica: aplicació mòbil i visor de nius.

• Dades recollides amb l’aplicació

Torn obert de preguntes via xat

1

2

3



10 anys d’invasió a comarques gironines

2012: Primers exemplars observats a Vilamaniscle 2022: present a la majoria de comarques

2013: Primer vesper localitzat a la vall d’en Bas 

Font: Generalitat de Catalunya
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10 anys d’invasió a comarques gironines

2012: Primers exemplars observats a Vilamaniscle 2022: present a 10 països d’Europa

2013: Primer vesper localitzat a la vall d’en Bas 
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Arribada constant d’espècies exòtiques

Abella gegant de la resina
(Megachile sculpturalis) 

detectada a 2018

Vespa solitària 
(Trypoxylon petiolatum) 

detectada a 2021

Vespa oriental
(Vespa orientalis) 

detectada a 2022
Port de Barcelona

1.235 espècies exòtiques a Catalunya 
177 (14%) són invasores
Font: Exocat
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Apicultura

Agricultura

Seguretat

Salut pública

Biodiversitat

Impactes
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Marc legal

• Espècie inclosa al Catàleg Espanyol de Especies Exòtiques Invasores (RD 630/2013, de 2 d'agost).

• La prevenció i la gestió de la introducció I propagació de las espècies exòtiques invasores ve 
regulada pel Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de octubre de 2014.

Altres:

• Estrategia de gestión, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra (Vespa velutina ssp. 
nigrithorax) en España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 14 de noviembre de 
2014.

• Protocol de gestió local de la vespa asiàtica (annex 1) promogut per CILMA i la Diputació de Girona (2019)

• Protocol d'actuacions i seguiment de la vespa asiàtica (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, novembre 2022).
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Impactes sobre l’apicultura i agricultura

• Captura preferent d’abelles mel·líferes
• Aturada de l’activitat dels ruscs
• Danys puntuals en conreus
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Impactes sobre l’apicultura

• Vespa velutina causa danys importants als abellars
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Impactes sobre l’apicultura Evolució del cens de ruscs
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Font: REGA. MAPA (2022)

• Vespa velutina causa danys importants als abellars
• Explotacions apícoles afectades també per altres problemàtiques
• L’abella de la mel no és una espècie amenaçada
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Mitigació i adaptació en abellars

Paranys “Koldo”

Arpes elèctriques

©Emili Bassols

Murrioneres (Musélières)
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Impactes sobre la seguretat i la salut pública

©
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. B
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• Alarma social
• Riscos en la seguretat i salut pública

https://www.ddgi.cat/web/servei/5660/lamines-divulgatives-
sobre-la-vespa-asiatica



Impactes sobre la seguretat i la salut pública

• Fiblada de vespa asiàtica pot resultar dolorosa, però no és més 
perillosa que altres vespes i abelles. 

• Menys agressiva que altres vespes autòctones i l’abella de mel

En cas de picada per himenòpters (abelles i vespes):

• Rentar la zona de la picada amb aigua i sabó i aplicar gel o aigua freda

• Cal trucar al 061 o anar al més aviat possible a un centre mèdic davant:
▪ símptomes de reacció al·lèrgica sistèmica
▪ picades múltiples
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Impactes sobre la seguretat i la salut pública

Font: Servei d’Al·lergologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina

Persones en tractament per reaccions al·lèrgiques sistèmiques degudes a 
picades de vespes i abelles a la província de Girona. Període 2018-2022.

Vespa 
velutina 5%

Vespes d'olla 
autòctones 

(Vespula spp)
34%

Vespes 
papereres 

(Polistes spp)
43%

Abelles de la mel
18%

n=65

3

12

22

28
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• Captura un ampli espectre de preses
• Preferència per insectes socials o gregaris
• Major impacte en espècies de tardor

Impactes sobre la fauna silvestre

NV

NV
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38%

31%

15%

8%

Preses capturades per vespa asiàtica
(30 h seguiment a les flors). 

Vespes autòctones dípters

abelles de la mel abelles silvestres

n=13



Impactes sobre la fauna silvestre

NV

• Vespa velutina té un comportament generalista i oportunista en insectes
abundants, que suggereix un impacte menor en les espècies salvatges.

• Gestionar aquesta espècie mitjançant trampes no selectives suposa un 
impacte molt més gran sobre l'entomofauna salvatge i domesticada que la 
pròpia vespa asiàtica.

Font: Quentin Rome, Adrien Perrard, Franck Muller, Colin Fontaine, Adrien Quilès, Dario Zuccon & Claire Villemant
(2021). Not just honeybees: predatory habits of Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae) in France, Annales de la 
Société entomologique de France (N.S.), 57:1, 1-11,https://doi.org/10.1080/00379271.2020.1867005
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Mesures de control

. Prohibició de captures de vespes, llevat d’excepcions

autoritzades i en explotacions apícoles. 

Font: Protocol d’actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica (Vespa velutina). Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (2022).
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Mesures de control

• Neutralització de vespers és considerada la millor actuació de control de la vespa 
asiàtica

• Els apicultors no podran enretirar vespers a tercers; només excepcionalment dins les 
seves explotacions i sota la seva responsabilitat.

• Qualsevol persona o empresa que apliqui tractaments amb biocides a tercers sobre 
Vespa velutina ha de complir:

• Estar inscrita al ROESP (Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides).

• El personal tècnic ha de tenir la formació descrita al RD 830/2010, pel qual s’estableix la 
capacitació per aplicar tractaments amb biocides.

• Disposar d’un/a responsable tècnic/a amb la titulació exigida al RD 830/2010.

• Disposar d’un contracte amb un gestor de residus perillosos.

• Tenir l’autorització per al control d’Espècies Exòtiques Invasores emès pel DAACC

Font: Protocol d’actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica (Vespa velutina). Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (2022).

1 · Generalitats sobre la vespa asiàtica i la seva gestió



Mesures de control

• Davant recursos limitats es prioritzarà el control de vespers segons el risc per a les persones

Fonts: Protocol de gestió local de la vespa asiàtica (annex 1) promogut per CILMA i la Diputació de Girona (2019)
Protocol d’actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica (Vespa velutina). Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (2022).
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Mesures de control

Mètodes no permesos:

• Trets d’escopeta, perdigons o similars.

• Ús d’explosius o articles de pirotècnia.

• Sistemes de cremació o combustió de nius.

• Ús de “troians”.

• Altres sistemes que generin un impacte negatiu sobre el medi i/o 
la salut de les persones.

Font: Protocol d’actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica (Vespa velutina). Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (2022).
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Necessitat d'un registre de dades

• A partir de 2015 el Cos d'Agents Rurals no pot assumir tasques de recollida d'observacions i 
centralitzar la informació sobre la presència de vespa asiàtica al territori. Recau en els 
ajuntaments la gestió local de la vespa asiàtica.

• Més enllà de la seva distribució i expansió, cal conèixer l'afectació i evolució de la vespa asiàtica 
on ja és present.

• Cal una eina per la recollida de dades estandarditzades de V. velutina als municipis catalans, 
d'interès per a :

o una gestió local fonamentada, més eficaç i sostenible.
o la recerca aplicada
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Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Gemma Peix

2. Aplicació SITMUN i vespa asiàtica

• Finalitats de l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica

• Tràmits d’adhesió a l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica

• Estructura de l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica

• Noves eines del SITMUN vespa asiàtica

• Principals dades recollides amb l’aplicació SITMUN
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Finalitats de l'aplicació SITMUN Vespa asiàtica2.1

A l'any 2020 es valora utilitzar l'aplicació SITMUN com a eina de 
registre de dades.

Els principals factors de decisió per escollir el SITMUN:

• Aplicació informàtica ja existent, robusta
• Orientada als municipis
• Eines i capes que faciliten editar, visualitzar i analitzar les dades
• Afavoreix l’estandardització en la recollida de dades a tot Catalunya
• Control de les dades per part de les administracions



Com adherir-se al SITMUN i a l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica GIRONA2.2
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QUI
Ens locals de la demarcació de Girona 

COM
Acord de Ple per aprovar l'adhesió a la Xarxa Local SITMUN - Girona

+ Presentar la sol·licitud d’adhesió al servei + 
“Sol·licitud de l’aplicació vespa asiàtica” (via telemàtica)

ON
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local>Recursos tècnics i materials
www.ddgi.cat/web/servei/1212/sistema-d-informacio-territorial-municipal---girona-sitmun

QUAN
Adhesió oberta tot l’any

CONTACTE
sitmun@ddgi.cat

Com adherir-se al SITMUN i a l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica GIRONA
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2.2

http://www.ddgi.cat/web/servei/1212/sistema-d-informacio-territorial-municipal---girona-sitmun
http://www.ddgi.cat/web/servei/1212/sistema-d-informacio-territorial-municipal---girona-sitmun


Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: MODEL DE DADES 
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: MODEL DE DADES 
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: VISOR
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: VISOR
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: VISOR
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: CONSULTA I DESCÀRREGA
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: MÒDUL D’EDICIÓ
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica: PERFILS SITMUN

Perfil consulta municipal

• Visualitzar totes les capes

• Consultar tots els atributs «i»

• Consultar llistats

Perfil manteniment vespa asiàtica

• Tot el que veu l’usuari amb perfil consulta municipal, i a més:

• Mòdul d’edició (gestió)

• Extracció de dades a formats Excel
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Estructura i continguts de l’aplicació SITMUN - Vespa asiàtica: MANUAL 

2 · L'aplicació SITMUN Vespa asiàtica i noves eines associades
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Noves eines del SITMUN vespa asiàtica: Aplicació mòbil

2 · L'aplicació SITMUN Vespa asiàtica i noves eines associades

2.4

Es crea l’aplicació 
mòbil, un nou espai 
web per detectar nius 
de vespa asiàtica a 
Catalunya per tal 
d’incrementar la 
recollida 
d’observacions de nius 
de Vespa velutina.
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2.4 Noves eines del SITMUN vespa asiàtica: Aplicació mòbil
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2.4 Noves eines del SITMUN vespa asiàtica: VISOR SITMUNcat vespa asiàtica

SITMUNcat vespa 
asiàtica, és un visor de 
nius de vespa asiàtica 
detectats en anys 
anteriors a Catalunya.

Consisteix en un 
repositori de tots els 
nius registrats i validats 
d’anys anteriors pels 
ens locals de les 
diferents 
demarcacions.



Municipis adherits i 1081 registres de nius a l’aplicació (nov. 2020- nov. 2022)   

Dades recollides amb l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica:2.5
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Demarcació Municipis adherits Registres entrats

Barcelona 131 536

Girona 48 522

Tarragona 22 23

Lleida (no necessària) 7

Total 201 1081



• 522 registres
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2.5 Dades recollides amb l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica: registres als municipis gironins



66%  en arbres

6%

49%

45%

Hàbitats dels nius registrats

àrees agrícoles

àrees forestals i espais seminaturals

àrees urbanitzades
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Àrees forestals i seminaturals

Àrees urbanitzades

Àrees agrícoles

Risc associats als nius 

Risc alt Risc mitjà Risc baix

Dades recollides amb l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica: registres als municipis gironins
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Ubicació dels nius observats

Altres edificis

Dalt d'un arbre Dins del tronc d'un arbre

Infraestructures Talús

Tanca verda jardí A terra

66%  en 
capçades
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Dades recollides amb l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica: registres als municipis gironins2.5



Tipus de niu
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Dades recollides amb l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica: registres als municipis gironins2.5

5%

12%

69%

14%

niu embrionari vesper primari

vesper secundari es desconeix



Dubtes freqüents amb el tipus de niu. Tenir en compte:

Tipus niu Definició Ubicació 
freqüent

Risc Neutralització

Niu 
embrionari

Fase solitària del cicle: 
construït per la reina. No 
hi ha encara vespes 
obreres adultes. Petit, de 
la mida d’un ou.

En construccions i 
llocs arrecerats

Baix 
(reina defensiva)

Domèstica.
Menys perillós, p.e., 
que vespers comuns 
de vespes papereres 
(Polistes spp)

Vesper 
primari

Evolució/creixement del 
niu embrionari al mateix 
lloc. Colònia amb vespes 
obreres adultes. Mai en 
capçades d’arbres. Pot 
assolir grans dimensions.

En construccions i 
llocs arrecerats

Pot ser alt: 
obreres poden 
picar a menys de 5 
m de les persones.

Requereix expertesa:
Empreses de control 
de plagues

Vesper 
secundari

Trasllat de la colònia a un 
altre indret. Sol assolir 
grans dimensions.

Sovint en capçades 
d’arbres, també en 
llocs més airejats

Pot ser alt: 
obreres poden 
picar a menys de 5 
m de les persones

Requereix expertesa:
Empreses de control
de plagues
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66%  en arbres

29%

45%

26%

Pública o mixta Privada sense dades

En vespers de risc alt situats: 
• en terrenys de titularitat pública o mixta, s’ha actuat en el 94% dels casos
• en terrenys de titularitat privada, s’ha actuat en el 88% dels casos

27%

9%
57%

7%

Valoració del risc dels nius

risc alt risc mitjà risc baix es desconeix

Titularitat dels terrenys amb nius

41%

27%

32%

Eliminació del niu

sí no es desconeix

Dades recollides amb l’aplicació SITMUN Vespa asiàtica: registres als municipis gironins
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61%

27%

12%

Nius actius/abandonats

actius inactius es desconeix

22%

50%

28%

Control de nius inactius

sí no es desconeix

Com a mínim: 
• Un 22 % dels nius inactius s’han eliminat!
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Sessió taula tècnica vespa asiàtica: registres als municipis gironins2.5



Dades recollides amb l’aplicació mòbil (a partir de juliol de 2022):

Nius registrats :

• Barcelona: 43 (34 validats)

• Girona: 24 (18 validats)

• Tarragona: 8 (4 validats)

• Lleida: 1 validat

Ara és un bon moment per a detectar 
i registrar vespers de vespa asiàtica!
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Servei de Medi Ambient i 

Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

3. Torn obert de preguntes



Torn obert de preguntes: via xat

SITMUN: 
sitmun@ddgi.cat

GESTIÓ:
medi.ambient@ddgi.cat




