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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 de setembre de 2018, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A PREVENIR
L’EFECTE DE LA IMPLANTACIÓ I EXPANSIÓ DE LA VESPA ASIÀTICA
(VESPA VELUTINA) AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que com efecte col·lateral de la globalització, en les darreres dècades assistim al
fenomen de la difusió i implantació d’espècies invasores no autòctones, que alteren
ecosistemes (podríem citar com exemple el de les cotorres argentines), provoquen danys
econòmics i que, en alguns casos, poden suposar a més riscos (mosquits tigre per citar un
altre exemple) per a la salut de les persones.
Atès que en aquesta ocasió, hem de parlar de la vespa d’origen asiàtic “Vespa velutina” . Des
dels primers casos detectats el 2004 a França (on ja ocupa pràcticament tot el territori), les
colònies d’aquesta espècie, especialitzada en alimentar-se d’abelles de la mel, s’han estès per
altres set països europeus: Espanya, Itàlia, Portugal, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i,
puntualment, el Regne Unit.
Atès que a Espanya, en l’actualitat, la vespa asiàtica està present com a mínim a vull
comunitats autònomes; principalment, a la zona nord, desde Galícia fins a Catalunya.
Atès que en el cas de Catalunya, en només sis anys, ha ocupat prop de la meitat de les
comarques catalanes. En els darrers mesos s’ha detectat la seva presència en les comarques
del Baix Montseny (comarca natural, en aquest cas), Vallès Oriental (Mollet del Vallès), Baix
Llobregat (Vallirana) i hi ha cites en la pròpia ciutat de Barcelona (mitjans de juliol de 2018),
en un jardí annex a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, al costat de la plaça
Universitat).
Atès que aquesta expansió geogràfica va acompanyada d’un augment de la densitat de la seva
població (80 niu detectats el 2015, 267 el 2016, 245 el 2017 i 434 el 2018. Font: Agents
Rurals) pel que es pot afirmar que la vespa asiàtica ha vingut per quedar-s’hi.
Atès que la vespa asiàtica no és més agressiva per se per a les persones que d’altres insectes
himenòpters. Ara bé, reacciona de forma virulenta davant les amenaces al seu niu. Davant
d’una amenaça o vibració a 5 metres (aproximadament) del mateix, desencadena un atac
virulent i col·lectiu, podent perseguir la seva “amenaça” fins a 500 metres de distància.
Això, unit al seu gran tamany (posseeixen un fibló de 4-6mm més gran i potent que el d’altres
vespes) fa que el risc per picadures, especialment en els segments més sensibles (nens,
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persones d’edat avançada) o persones amb hipersensibilitat a les toxines dels himenòpters,
puguin desembocar en determinats casos en la mort (són ja vàries víctimes mortals a la
Península Ibèrica en els darrers mesos).
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Atès que l’experiència acumulada en regions que compten ja amb una implementació
consolidada de la Vespa velutina posa de manifest la importància de combinar tasques com
les següents: localització de nius i trampeig, accions de control com la destrucció de nius per
mètodes mecànics o químics, etcètera.
Atès que, de forma més global, la incidència de la distribució i implantació de la vespa
asiàtica planteja una problemàtica amb una triple dimensió:
Danys mediambientals: la vespa asiàtica (Vespa velutina ) s’alimenta amb gran
voracitat d’altres himenòpters, vespons, vespes i especialment d’abelles melíferes (
Apis mellifera ). La predació que realitza sobre aquestes espècies redueix la
biodiversitat i la població d’aquests essencials agents pol·linitzadors, actors
imprescindibles en els reproductius de la flora silvestre, el que al seu torn posa en risc
ecosistemes complets.
• Danys econòmics: la presència de la vespa asiàtica (Vespa velutina ), com ja ha pogut
comprovar-se en aquelles regions on porta temps implantada, provoca significatius
danys econòmics en diferents àmbits:
o Sobre l’argricultura: danys directes en el sector apícola i frutícola (fent malbé
collites de raïm, poma, pera...) i indirectes en l’agricultura en general, per una
menor pol·linització i que té repercussions en la producció i qualitat de moltes
collites.
o Costos associats a prevenció, localització i neutralització
• Danys derivats de problemes de seguretat ciutadana: encara que no sigui una espècie
especialment agressiva contra les persones, el risc de la picadura és un risc cert que
pot desembocar en el pitjor dels casos en la mort.
El rics latene obliga a particulars i administracions a afrontar uns costos derivats per:
- Campanyes informatives de divulgació i conscienciació ciutadana.
- Adopció de mesures de monitoratge i seguiment de poblacions per al seu
control i minimització dels danys.
- Coordinació i gestió d’eradicació de nius.
•

Atesa la superfície de Cerdanyola (30,2 km2), el pes relatiu que té la superfície forestal, la
multitut d’espais adequats per a la seva implantació (zones humides, rieres, ...) i l’especial
configuració urbana que integra zones habitades amb zones forestals i ajardinades, fan que el
problema de la difusió de la vespa asiàtica suposi un repte d’especial trascendència per al
nostre municipi.
El Ple ACORDA
Primer.- INTEGRAR en una Taula de Treball existent la problemàtica que pot suposar la
Vespa velutina. En cas de considerar-se oportú, crear una Taula de Treball ad hoc
multidisciplinar per al seguiment de la difusió, implantació i control en el municipi de
l’esmentada espècie invasora.
Segon.- DESENVOLUPAR un pla integral, en coordinació amb la resta de les
administracions implicades per a frenar la implantació i expansió de la Vespa velutina.
Tercer.- En coordinació amb la resta d’administracions, FORMAR I DOTAR de mitjans
oportuns a Bombers, Policia Local, Agents Rurals, Agents Cívics i altres estaments. Així
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mateix, establir els recursos i protocols per atendre els casos que puguin produir-se (troballa
de nius, picadures, etcètera).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1757232 2353Z-F3QUJ-UHXOJ 0F5062272E50C50DC0C74291E2849A756C831689) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Quart.- DESENVOLUPAR campanyes informatives i de sensibilització a la població sobre
les característiques, formes d’actuació i gestió davant la presència de niu de vespa asiàtica i
sobre primers auxilis en cas d’atac.
Cinquè.- CREAR una partida pressupostària específica en 2019 per fer front a les necessitats
que plantegi afrontar aquesta problemàtica, sense detriment d’accions que puguin
desenvolupar-se en 2018 i requereixin d’una modificació pressupostària"
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

