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Identificació de l’expedient 
 
Expedient ES 51-3 (EPI 80/2022), relatiu a l’excepció de prohibició genèrica de la possessió, 
transport, tràfic i comerç d’exemplars d’espècies incloses al Reial decret 630/2013, de 2 
d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i/o al Reglament 
(UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, sobre la 
prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores.   
 
Fets 
 

1. El Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg estatal d’espècies 
exòtiques així com el Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació 
d’espècies exòtiques invasores estableixen una relació d’espècies catalogades com a 
invasores.  

 
2. L’article 7 del Reial decret 630/2013 estableix, per les espècies del Catàleg, la 

prohibició genèrica de la possessió, transport, trànsit i comerç d’exemplars vius o de 
les seves restes o propàguls que es puguin reproduir, incloent-hi el comerç exterior. 
Així mateix, aquest article determina que l’administració competent en medi ambient 
de la comunitat autònoma pot deixar sense efecte les esmentades prohibicions a 
través d’una autorització administrativa per raons d’investigació, salut o seguretat de 
les persones o en el marc de programes de control. 

 
3. La vespa asiàtica (Vespa velutina) està inclosa dins el Reial decret 630/2013, de 2 

d’agost, pel qual es regula el Catàleg estatal d’espècies exòtiques i dins la relació 
d’espècies preocupants per la Unió Europea (Reglament (UE) 1143/2014, sobre la 
prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores.  

 
4. Que l’empresa Salut Ambiental, SCP realitza controls de vespa asiàtica mitjançant un 

sistema de lluita integrada en espais de risc per les persones (ROESP 0189 CAT-SB). 
 

5. Que en data 2 de març de 2022, l’empresa Salut Ambiental SCP va sol·licitar 
autorització per realitzar tasques de control de vespa velutina a l’àmbit de Catalunya  
així com autorització pel manteniment d’individus aïllats en captivitat per realitzar 
assajos sobre la susceptibilitat de les vespes asiàtiques a diferents productes de 
control de plagues d’ús comercial i com aquests productes actuen de forma sinèrgica 
(FUE 2022-02466954). 
 

 
Resolució 
 
Autoritzar l’empresa Salut Ambiental SCP a realitzar actuacions de control i manteniment en 
captivitat de vespa velutina a l’àmbit de Catalunya en el marc del Pla de gestió de l’espècie. 
 
Aquesta autorització està condicionada pels següents punts: 
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- Les actuacions de control de la vespa velutina s’emmarcaran dins el protocol de 
control existent a Catalunya  

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies

_exotiques_medinatural/llista_sp_catalogades/artropodes/doc_enll/Protocol-2019.pdf  

- El control de la vespa velutina no podrà realitzar-se amb metodologies que afectin el 
medi ambient i/o la salut de les persones. En el cas que s’utilitzin marcadores tipus 
“pintball” d’aire comprimit hauran de fer-ho amb sistemes que no romanen al medi i es 
desfacin ràpidament, com el sistema de vectors congelats i no amb sistemes on 
l’insecticida estigui encapsulat. Tampoc es podran utilitzar mètodes d’impacte com 
trets d’escopeta i controls per cremació.  

- Es mantindran exemplars de l’espècie en captivitat, aïllats en recipients hermètics dins 
una càmera de cultiu per un termini no superior als vint dies. El número d’exemplars 
mantinguts en captivitat serà el mínim necessari per obtenir resultats estadístics 
significatius en els diferents lots d’estudi.   

- La finalitat del manteniment és assajar la susceptibilitat de les vespes asiàtiques a 
diferents productes de control de plagues d’ús comercial i com aquests productes 
actuen de forma sinèrgica. L’estudi es realitzarà sota la supervisió del personal de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

- Els exemplars es mantindran al c/ Purgatori, 12 PI La Gavarra, Centelles 08540. Un 
cop finalitzat l’estudi els exemplars seran sacrificats.  

- Si s’utilitzen biocides, el personal ha de tenir la formació i els permisos necessaris per 
fer-ne ús. Aquesta autorització no eximeix del compliment de la normativa relativa al 
control de plagues o utilització de biocides. 

- Durant la realització de les actuacions es prendran les mesures oportunes per evitar 
possibles accidents a terceres persones i als seus bens.  

- Al final de l’autorització s’enviarà un resum de l’actuació a la bústia  
especiesinvasores.tes@gencat.cat, fent costar el codi d’identificació ES 51-3 (EPI 
80/2022). Aquest resum inclourà un excel amb la localització (UTM) de tots els nius 
controlats durant l’any d’activitat. 

 

Aquesta autorització és vàlida fins el 31 de desembre de 2022. 

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant la Secretària d’Acció Climàtica, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà 
de la notificació d’aquesta resolució, segons el que estableix l’article 121 de la llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques 
 
 
Marc Vilahur i Chiaraviglio 
Director general de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural  
 
Signat electrònicament 
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Unión Europea — Reglamento (UE) n.° 1143/2014 relativo a las especies exóticas invasoras 

Documento que ha de servir de prueba para el permiso a la hora de realizar determinadas actividades relativas  
a las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión 

 
Este documento deberá acompañar en todo momento al permiso y a las especies exóticas invasoras preocupantes  

para la Unión a las que se refiere (un documento por especie, partida o reservas) 
 

1. Titular del permiso 
 

Salut Ambiental SCP  
Purgatori, 12 

08540 Centelles. Barcelona 
Marc Vilamajo Giol 

marc@salutambiental.cat 
 

+ 34 676865884 

2. Número de permiso 
 

ES51-3  

3. Expedidor/Exportador (en su caso) 
 

4. Fecha de expedición del permiso 
 

7/3/2022 

 5. Período de validez (en su caso) 
 

7/3/2022 – 31/12/2022 

6. Consignatario/Importador (en su caso) 7. Autoridad competente que expido el 
permiso 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural 

8. Partida (o reservas) 

8a  Especie (nombre científico) 
 
Vespa velutina nigrithorax Buysson, 1905 
 

8b Especie (nombre común) 
 
Avispa asiàtica 
 

8c  Código NC 
 
ex 01060099 

8d Descripción 

8e  Massa neta 8f  Cantidad 

9. Excepción a las restricciones previstas en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) nº 
1143/2014: 

 importación 

 trànsito 
X     mantenimiento 

 cría 

 transporte 

 utilización o intercambio 

 puesta en situación de reproducirse, 
criarse o cultivarse 

10. Fin para el que se ha expedido el permiso: 
X     investigación 

 conservación ex situ 

 producción con fines científicos y uso 
medicinal subsiguiente 

 otra actividad previa autorización 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
9 del Reglamento (UE) nº 1143/2014 
(en dicho caso, rellene la casilla 12) 
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11. Condiciones para las actividades permitidas 
 

- Establecer mecanismos necesarios para evitar la dispersión de la especie.  
 

- El número de ejemplares mantenidos en cautividad será el mínimo para la obtención de 
resultados estadísiticamente significativos en los diferentes lotes.    

 

12. Disposiciones previstas en la autorización (solo en el caso de los permisos expedidos de 
conformidad con el artículo 9 dsobre las autorizaciones)  

13. Nombre del funcionario autorizado 
 

Ricard Casanovas Urgell 
Jefe del Servicio de Fauna y Flora 
Generalitat de Catalunya 

 

14. Firma 
 
 
 
 
 

15. Sello y fecha 
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