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Les espècies fora de lloc a Catalunya 

 

Sisco Mañas, Pere Magrané / Rosa Cases i Lola Burgos                                                                                                                 

Servei de Fauna i Flora.  DTES / Servei d’Informació Ambiental. DTES 

    

Camadoca, 30 d’abril 2019  
especiesinvasores.tes@gencat.cat 
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Les espècies fora de lloc a Catalunya 

 

No invasores Invasores 
 

Causen algun tipus d’impacte 

No totes les espècies exòtiques tenen un comportament invasor 
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Les espècies fora de lloc a Catalunya 

 

No invasores 

87% 

Invasores 
13% 

UE: 12.000 espècies exòtiques, 10-15% invasores                                                                                               

Catalunya: 1.330 espècies exòtiques 

detectades (EXOCAT) 

Espècies invasores aquí poden estar en perill en les seves àrees d’origen 



4 

Impactes 

Ecològics   

  

Les EEI són la segona causa de pèrdua de biodiversitat. 

Per depredació, competència, transmissió de malalties, hibridació, 

alteració de les condicions dels ecosistemes .. 

Crancs exòtics en relació a l’autòcton 

Econòmics 

  

Pèrdues en cultius comercials (agricultura, forestal...):  Vespa velutina, 

cargol poma ... 

Danys en infraestructures: Musclo zebrat, ailant... 

Alteració activitats recreatives: Jacint d’aigua... 

Socials / salut humana 

  

Al·lèrgies: Ambrosia artemisiifolia, de les espècies vegetals més 

al·lergèniques del món. 

Vector malalties emergents: Mosquit tigre:  transmissor del Dengue, 

Febre groga, Chikingunya... 

Dermatitis / abrasions cutànies: Pampa del Caucas; fotodermatitis, 

inclús ceguera en contacte amb els ulls.  

Pèrdua de valors estètics i paisatgístics. 
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Les espècies fora de lloc a Catalunya 

 

Espècies catalogades  
(dins la legislació específica) 

Espècies no catalogades 

Hi ha espècies catalogades que no tenen comportament invasor a Catalunya 
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Eruga del boix.              

Cydalima perspectalis 

Espècies no catalogades 
Cranc blau. Callinectes sapidus. 

Empuriabrava. Ramón Mascort 

Cuca de llum voladora.  

Photinus immigrans. Xavier 

Serret 

Bernat marbrejat . 

Halyomorpha halys 

Hi ha espècies invasores no presents a la legislació específica 
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Estat Unió Europea 

  

  

RD 630/2013 

Catàleg 
(el catàleg defineix l’àmbit territorial 

d’aplicació) 

  

 

Es va actualitzant  

 

 

Unes154 espècies o grups taxonòmics 

(≈ 62% presents a Catalunya) 

  

  

Reglament 1143/2014 

Llista de la Unió 
(aplicació a tota la UE menys regions 

ultraperifèriques)   

  

 

Es va actualitzant, revisió completa 

cada 6 anys.  

 

Unes 45 espècies o grups taxonòmics 

(≈ 35% presents a Catalunya) 

 

Legislació 
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Espècies catalogades  

Total espècies – 

grups taxonòmics 

CATÀLEG CATÀLEG  + 

LLISTA 

LLISTA 

Mamífers 14 6 7 1 

Rèptils  5 4 1 

Amfibis 4 3 1 

Fongs 1 1 

Peixos 22 20 1 1 

Ocells 18 14 3 1 

Invertebrats no artròpodes 17 17 

Artròpodes no crustacis 12 11 1 

Crustacis 12 6 4 2 

Algues 14 14 

Plantes 52 30 10 12 

 

TOTAL: 

 

171 

 

126 

 

28 

 

17 
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Espècies catalogades  

Total espècies – 

grups taxonòmics 
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http://mediambient.gencat.cat/especiesexotiques 
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Espècies catalogades  

Número d’espècies exòtiques 

invasores catalogades per 

quadrícula 10 x 10 km a 

Catalunya.                              

Període 2015-2018 

Girona, litoral i curs del riu Ebre són les zones més afectades  
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Estat Unió Europea 

  

  

Espècies que constitueixen 

amenaces greus per les 

espècies autòctones, els 

hàbitats, l’agronomia o pels 

recursos econòmics  

  

  

Prevenció, gestionar vies 

d’entrada. 

Alerta precoç i resposta 

ràpida 

Gestió d’espècies ja 

implantades 

Legislació 
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LLEI 42/2007 del 

Patrimoni Natural i de 

la Biodiversitat   

Creació del Catàleg d’Espècies Exòtiques Invasores.  

Règim sancionador del RD i del Reglament. 

RD 1628/2011  Catàleg i Llistat. Greus problemes d’aplicabilitat. Recurs diferents CCAA. Derogat.   

RD 630/2013  Regulació del Catàleg i la relació d’espècies 

   Sentència del Tribunal Suprem 21/1/2015 

Es treu el tabac de jardí Nicotiana glauca pel recurs d’empreses energètiques per una manca d’estudis i 

dades científiques que justifiquin la inclusió.  

Llei 33/2015  (modifica la Llei 42/2017) 

El Catàleg només afecta a sers vius o parts que es puguin reproduir. 

Sentència del Tribunal Suprem 637/2016 

Incorpora 5 espècies al Catàleg (quitridi, alga wakame, pataca, truita arc iris i carpa) i anul·la algunes 

disposicions del RD 630/2013. Canvis molt importants en la legislació, especialment per la pesca i la caça, 

que s’han d’emmarcar en campanyes de control.  

Llei 7/2018 (modifica la Llei 42/2017) 

Torna en molts punts a la situació anterior a la sentència del Tribunal Suprem 637/2016.                                                                                                             

Permet alliberaments de truites arc iris en trams concrets i amb animals sense capacitat de reproducció.      

Es poden descatalogar espècies per interès públic de primer ordre (passaran a ser “naturalitzades”). 

 

CATÀLEG  

RD 216/2019  

Inclou el porc vietnamita, la tortuga de la península, el varà de sabana i la pitó reial. 

Legislació de l’Estat 
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REGLAMENT 

1143/2014   

Creació de la Llista d’espècies preocupants per la UE. 

 

Reglament d’execució 2016/145. Marca el format de les autoritzacions.  

 

   Reglament d’execució 2016/1141. Llista d’espècies. 

 

Reglament d’execució 2017/1263. Incorporació de noves espècies. 

 

Reglament d’execució 2017/1454. Marca com han de ser els formats d’informe.  

 

Reglament delegat 2018/968. Estableix com ha de ser l'anàlisi de risc. 

 

LLISTA  

Legislació UE 

En tramitació la possible incorporació de 19 noves espècies. Al juny de 2019 es valorarà si l’ailant, el peix 

sol, l’enciam d’aigua i la salvínia, entre d’altres espècies, s’inclouen al Reglament  
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REAL DECRET REGLAMENT UE 

    

  

Exemplars vius o les parts que es 

puguin reproduir 

  

  

  

  

Exemplars vius o les parts que es 

puguin reproduir 

  

Legislació 

  

Règim sancionador previst a la Llei 

42/2007 

  

Règim sancionador previst a la Llei 

42/2007 
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Qualsevol ciutadà pot sol·licitar la 

inclusió o exclusió d’una espècie del 

Catàleg  

Sol·licitud motivada i acompanyada 

de la informació tècnica o científica 

justificativa  

  

Els països són els que proposen les 

espècies del Llistat, adjuntant un 

anàlisi de risc amb un format específic  

 
Reglament delegat 2018/968. Estableix com ha de ser l'anàlisi 

de risc 

Legislació 

REAL DECRET REGLAMENT UE 
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Creació d’una Xarxa d’Alerta per les 

espècies catalogades i les que puguin 

representar una amenaça greu 

  
(per facilitar la coordinació i comunicació entre 

administracions competents) 

  

Països han de crear una Xarxa d’Alerta 

i un sistema de vigilància 

  

 

Legislació 

REAL DECRET REGLAMENT UE 

    

 

Catalunya: Xarxa d’Alerta 

especiesinvasores.tes@gencat.cat 

Molt necessària la col·laboració ciutadana i dels especialistes en els grups taxonòmics 

mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
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Espècies de comunicació 

urgent 

 
Xarxa d’Alerta  

especiesinvasores.tes@gencat.cat 

Principalment, espècies del Reglament no 

presents a Catalunya o amb treballs 

específics 

mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
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Espècies de comunicació 

urgent 

 
Xarxa d’Alerta  

especiesinvasores.tes@gencat.cat 

Categoria Nom científic Nom comú català 

Mamífers 
Totes les espècies exòtiques a excepció del visó 

americà 
Esquirols exòtics, os rentador.... 

Rèptils Totes les espècies exòtiques Tortuga pintada, de Florida.... 

Amfibis Totes les espècies exòtiques Gripau marí, granota bramadora... 

Artròpodes no crustacis Vespa velutina (Vespa spp, sp no europees) Vespa asiàtica 

Invertebrats no artròpodes  Achatina fulica  Cargol gegant africà. 

  
Ampullariïdae - Pomacea spp. (fora de l'àmbit 

delta de l'Ebre) 
Caragol poma i altres. 

Ocells Acridotheres spp Minàs 

  Alopochen aegyptiacus Oca egípcía 

  Corvus splendens Cornella índia 

  Oxyura jamaicensis Ànec de Jamaica 

  Threskiornis aethiopicus Ibis sagrat 

Peixos 
Percottus glenii 

 
  

Crustacis Eriocheir sinensis  Cranc xinès. 

  Orconectes limosus Cranc dels canals 

  Orconectes virilis   

  
Procambarus  fallax 

 
  

Algues Caulerpa racemosa (C. cylindracea)   

  Caulerpa taxifolia   

  Didymosphenia geminata Didimo o moc de roca 

mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
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Espècies de comunicació 

urgent 

 
Xarxa d’Alerta  

especiesinvasores.tes@gencat.cat 

Categoria Nom científic Nom comú català 

Flora Alternanthera philoxeroides Alternantera d'aigua 

  Asclepias syriaca    

  Baccharis halimifolia Bàcaris 

  Cabomba caroliniana Cabomba 

  Cylindropuntia spp. Clavellina 

  Eichhornia crassipes Jacint d'aigua 

  Elodea nuttallii   

  Gunnera tinctoria   

  Heracleum mantegazzianum Pampa del Caucas 

  Heracleum persicum   

  Heracleum sosnowskyi   

  Hydrocotile ranunculoides Capell d'Aigua 

  Lagarosiphon major Elodea africana 

  Lysichiton americanus Sarriassa groga 

  Microstegium vimineum   

  Myriophyllum heterophyllum   

  Parthenium hysterophorus   

  Persicaria perfoliata   

  Pueraria montana lobata Kudzu 

mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
mailto:especiesinvasores.tes@gencat.cat
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EXOCAT 

EXOAQUA   

  

Des de l’any 2008 

Organismes de conca.  Masses d’aigua. Directiva Marc de l’Agua. 

 

 

EXOCAT 

Subdirecció general de 

Biodiversitat i Medi Natural 

 

Des de l’any 2009 

Informació de totes les espècies exòtiques citades a Catalunya. 

 

Coordinació:  

Informació de les espècies exòtiques de Catalunya 
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EXOCAT 
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Prohibició genèrica de la seva possessió, 

reproducció, transport, tràfic i comerç 

  

 

Prohibició introducció medi natural 

  

Si s’extrauen del medi no poden tornar al 

medi 

 

 

Prohibició genèrica de la seva possessió, 

reproducció, transport, tràfic i comerç  

  

  

Prohibició introducció medi natural 

Legislació 

REAL DECRET REGLAMENT UE 
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No es poden autoritzar activitats d’educació ambiental amb exemplars vius d’EEI          

Autoritzacions per raons 

d’investigació, salut o seguretat de 

les persones.   

  

Permisos: per investigació, salut, ús 

medicinal. 

Autoritzacions: per totes les altres 

autoritzacions. Cal autorització 

prèvia de la Comissió 

 

Totes han de ser públiques 

  

Autoritzacions 

REAL DECRET REGLAMENT UE 

    

Així com campanyes de control i erradicació 
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Autoritzacions 

En breu, nou procediment per la declaració de tinença de porc vietnamita, varà de sabana, 

pitó reial i tortuga de la península 
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Autoritzacions 

Rubén Gutiérrez                                Diego Martínez 

Mitjana temps des de la recepció de la sol·licitud fins l’autorització: 10,3 dies  

                      ADEFFA 

  Enric Pàmies / CEN 
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REAL DECRET REGLAMENT UE 

    
A les noves incorporacions, es 

dona dos anys per declarar les 

espècies catalogades en mans 

de particulars 

  

Autoritzats no poden alliberar, 

cedir, reproduir... 

Es poden mantenir fins el final de la 

seva vida sempre que els tinguin 

abans de la publicació de la llista i 

garantint que no es reprodueixin o 

s’escapin.  

 
Donen dos anys al comerç per eliminar estocs   

Particulars: un any per cedir o vendre els 

exemplars  

Mascotes 
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REAL DECRET REGLAMENT UE 

    
Facilitar el lliurament voluntari dels 

animals 

  

Es poden autoritzar nuclis zoològics 

habilitats en la recollida, de forma 

temporal fins portar a un centre propi 

  

  

Facilitar el lliurament voluntari dels 

animals 

  

Es poden autoritzar establiments per la 

recollida 

Mascotes 

Amb el RD 216/2019 es poden autoritzar, excepcionalment, centres de recollida i 

manteniment per les noves espècies 
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Centres de recollida 

Centres oficials (blau) i 

habilitats (vermell) per a la 

recollida d’espècies 

exòtiques invasores 
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Centres de recollida 
Os rentador 

0
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Evolució dels ingressos d’os rentador en els 

Centres de Fauna del DTES 

Os rentador. Torreferrusa 
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Centres de recollida 
Eriçó africà 
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Comerç espècies vegetals prohibit des 

de l’1 de desembre de 2013 

  

  

Comerç espècies vegetals per 

eliminar estocs fins dos anys 

posteriors a la inclusió a la llista 

Espècies vegetals. Comerç 

REAL DECRET REGLAMENT UE 
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Particulars, parcs públics, jardins públics.... : 

Es poden mantenir en recintes enjardinats, 

amb límits definits i sempre que els exemplars 

no es propaguin fora dels límits.  

  

Parcs i jardins públics: 

Les administracions competents eliminaran 

progressivament, en els casos que estigui 

justificat, aquestes espècies 

  

  

Prohibida la tinença 

Espècies vegetals 

REAL DECRET REGLAMENT UE 
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Pesca 

Pesca marítima: Regulada per la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca 

marítima de l’Estat.                                                                                    

 

Pesca continental: Molt afectada per la legislació d’espècies exòtiques 

invasores.  
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Pesca continental 

Sentència del Tribunal Suprem 637/2016 

Impossibilita a la pràctica la pesca d’espècies exòtiques invasores excepte 

en el marc de campanyes de control i erradicació. 

Incorporació de la carpa i la truita arc iris al Catàleg d’EEI. 

 Llei 7/2018 

Pesca en àrees ocupades abans de la Llei 42/2007, delimitació cartogràfica 

i es poden pescar, com a gestió, control o possible erradicació, en totes les 

seves modalitats.  
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Pesca continental 

Resolució ARP/430/2019, de 25 de febrer, per la qual s’ordena la 

pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la 

temporada 2019 

 
 

Carpa  

 

Cyprinus carpio 

 

Truita irisada 

 

Oncorhynchus mykiss 

 

Perca americana 

 

Micropterus salmoides 

 

Salvel·lí 

 

Salvelinus fontinalis 

 

Silur 

 

Silurus glanis 

 

Sandra 

 

Sander lucioperca 

En àrees delimitades, aquestes 

espècies es poden pescar sense 

mort 
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Delimitació cartogràfica 

               Carpa                                                    Truita arc iris 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-

natural/pesca-continental/cartografia/ 
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Delimitació cartogràfica 

               Perca americana                                  Lucioperca o sandra                                        

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-

natural/pesca-continental/cartografia/ 
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Delimitació cartogràfica 

         Silur 

 

Salvelí, truita de rierol 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-

natural/pesca-continental/cartografia/ 



40 

S’han de crear Estratègies de gestió, control i 

possible eradicació de les EEI 

 

Les fa el Ministeri de forma coordinada amb les 

CCAA i han d’estar fetes i publicades en 5 anys 

(2023) 

Caràcter orientatiu 

  

En base a aquestes estratègies, les CCAA han 

d’establir mesures de gestió, control i possible 

eradicació. 

 

Estratègies d’espècies marines les fa el Ministeri 

 

Plans d’Eradicació (espècies no presents) 

Notificació immediata i en tres mesos informar a la 

UE de les mesures d’eradicació 

  

Plans de Gestió (espècies àmpliament distribuïdes) 

 

 

 

Pla d’acció sobre les vies d’introducció no 

intencionades (Ministeri) 

 

Legislació 

REAL DECRET REGLAMENT UE 
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Estratègies Ministeri  
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S’han de crear Estratègies de gestió, control i 

possible eradicació de les EEI 

 

Les fa el Ministeri de forma coordinada amb les 

CCAA i han d’estar fetes en 5 anys (2023) 

Caràcter orientatiu 

  

En base a aquestes estratègies, les CCAA han 

d’establir mesures de gestió, control i possible 

eradicació. 

 

Estratègies d’espècies marines les fa el Ministeri 

 

Plans d’Erradicació (espècies no presents) 

Notificació immediata i en tres mesos informar a la 

UE de les mesures d’eradicació 

  

Plans de Gestió (espècies àmpliament distribuïdes) 

 

 

 

Pla d’acció sobre les vies d’introducció no 

intencionades (el redacta el Ministeri) 

 

Legislació 

REAL DECRET REGLAMENT UE 
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Plans d‘erradicació - gestió 

1 Programa d’Erradicació: espècies on l’erradicació és viable. 

 

 

2 Pla de Gestió. En casos d’impossibilitat d’erradicació (no hi ha metodologia o bé tindria un 

cost desproporcionat o causaria efectes negatius per al medi ambient, salut humana o per 

altres espècies). 

 

2.1  Contenció:  L’objectiu és limitar l’expansió de les espècies. 

 

2.2  Control: Eliminar danys sobre hàbitat sensibles (parcs naturals....) 

 

2.3 Seguiment: Espècies amb impossibilitat d’actuació. Només inclou un pla de 

seguiment de l’evolució. 

Malauradament moltes espècies exòtiques invasores han arribat per quedar-se                   

Un cop instaurades és molt difícil erradicar una espècie invasora 
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Granota toro, granota bramadora  
  

Real Decret: SI 

Castellà: rana toro Reglament UE: SI  

  

Presència a Catalunya.  

ESTABLERTA. Detectada al Delta de l’Ebre. 

   

TOP 100 de DAISIE 

  

 

  Comunicació urgent 

  

Distribució original 

Amèrica del Nord i de l’est.  

Vies d’entrada i expansió 

Introducció per granges de producció i com animal domèstic i de 

companyia. Larves venudes en aquariofília. 

Alliberaments intencionats a la natura i fugues d’animals mantinguts per 

particulars o granges. 

Impactes 

Disminució espècies natives per depredació i competència. Produeix la 

disminució de poblacions d’amfibis i rèptils autòctons.  

Vector del fong quitridi. Pot alterar l’estructura i funcionament de les 

comunitats natives.  

S’alimenta d’una gran varietat de preses: amfibis, peixos, petits ocells, 

mol·luscs, crustacis i insectes 

Molèsties pel soroll dels mascles.  

Amfibis 

Lithobates catesbeianus 

Ja prohibida la importació a la UE des del Reglament 

(CE) nº 338/97  

Erradicació 
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Amfibis 

Lithobates catesbeianus 

Detectada al Delta de l’Ebre el 14 

de juny de 2018 

Erradicació 
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Amfibis 

Lithobates catesbeianus 

Tancament de la zona afectada i 

salinització per eliminar la presència 

de capgrossos 

Més de 1000 exemplars capturats 

Erradicació 
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Plantes terrestres 

Heracleum mantegazzianum 

Pampa del Caucas, Bellaraca Real Decret: SI 

  

Castellà:  perejil gigante.   Reglament UE: SI 

  

Present a Catalunya 

INVASORA, Cerdanya - Segre 

       

TOP 100 de DAISIE 

  

  

  Comunicació urgent 

 

Distribució original 

Caucas i Àsia central   

   

Vies d’entrada i expansió  

Introducció principalment com planta ornamental. També interès 

apícola. 

Produeix moltes llavors que es disseminen pel vent, l’aigua, per les 

aus.  

Llavors viables al terra per 7 anys. 

Moviments de terra.   

Impactes 

Competència amb la flora de ribera nativa. 

Formen masses denses i impenetrables que redueixen la biodiversitat 

d’espècies natives (fins a un 90%).   

Produeixen fotodermatitis en persones. Produeix greus urticàries, 

ampolles i decoloracions de la pell. 

Redueixen el valor recreatiu i l’accessibilitat a les zones que envaeix.   

Origen en un jardí de Font-romeu 

(França) i posterior dispersió de 

les llavors a través dels cursos 

d’aigua. 

Efectes negatius sobre el medi 

natural i l’agricultura però, 

sobretot, perill per a la salut 

humana  

Erradicació 
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Plantes terrestres 

Heracleum mantegazzianum 

Erradicació 
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Plantes aquàtiques 

Myriophyllum aquaticum 

Volantí de Brasil Real Decret: SI 

  

Castellà: milenrama brasileño, 

milhojas acuáticas, cola de zorro.    

Reglament UE: SI 

  

  

Present a Catalunya 

ESTABLERTA   

  

 

Distribució original 

Amèrica del Sud. Conca de l’Amazones.   

Vies d’entrada i expansió  

Aquariofília. Jardineria. Introducció intencionada com a planta 

ornamental per aquaris. 

Alliberament al medi natural. Residus d’aquaris. Fragments flotants a 

l’aigua, enganxats a embarcacions... 

Reproducció per llavors però sobretot ho fa vegetativament a partir de 

fragments de les seves tiges que arrelen al substrat.  

Impactes 

Afecta l’ecosistema sencer. Crea una catifa densa que desplaça la 

vegetació natural i deixa l’aigua pràcticament sense vida. Modifica la 

fisicoquímica de l’aigua. No permet el pas de la llum i augmenta la 

sedimentació. Competència amb plantes aquàtiques natives. Disminució 

de l’oxigen de l’aigua.  

Bloqueja el circuit de l’aigua i sistemes de drenatge. Pot provocar 

inundacions al bloquejar cursos d’aigua i canals de reg.  

Crea hàbitat idoni per mosquits. Impacte sobre la navegació i limita 

l’aprofitament recreatiu de les masses d’aigua. Dany sobre la pesca.   

Erradicació 

Parc del Montnegre i el Corredor  
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Plantes aquàtiques 

Alternanthera philoxeroides 

Alternantera d’aigua Real Decret: SI 

  

Castellà:  lagunilla, hierba del lagarto, 

huiro verde  

Reglament UE: SI 

  

  

Detecció a la conca del Besos   Comunicació urgent 

  

Distribució original 

Sud-amèrica    (conca del riu Paranà, a Brasil) 

  

Vies d’entrada i expansió  

  

Aquariofília. 

Introducció voluntària com espècie ornamental en aquariofília.  

Alliberament voluntari en el medi natural.   

Pot reproduir-se per llavors però principalment vegetativa.  

  

Impactes 

Prolifera sobre la superfície de l’aigua i impedeix la penetració de la 

llum i intercanvi de gasos.  

Formen catifes vegetals, impedeixen el desenvolupament d’altres 

vegetals. Desplacen la vegetació nativa. 

Alteren la qualitat de l’aigua. Varia les concentracions de nutrients. 

Altera els recursos hídrics i l’ús recreatiu. 

Crea hàbitat favorable per mosquits.   

Erradicació 
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Ocells 

Erradicació 

Ànec de Jamaica 

  

  

Oxyura jamaicensis 

Cornella India Corvus splendens 

  

  

Ibis sagrat   Threskiornis aethiopicus  
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Rèptils 

Trachemys scripta 

Tortuga de Florida  

  

Real Decret: SI 

Castellà: galápago americano o de Florida Reglament UE: SI  

  

Presència a Catalunya 

INVASORA. Amplia distribució a Catalunya.   

TOP 100 de DAISIE 

  

  

  Comunicació urgent 

  

Distribució original 

Nord-est d’Amèrica. 

  

Vies d’entrada i expansió 

Animal domèstic i de companyia.  

Alliberament continu fet per particulars.  

  

Impactes 

Competència i desplaçament  de  les espècies autòctones (Emys orbicularis 

–especialment- i Mauremys leprosa). És més agressiva, dieta més variada.  

Altera l’estructura de la vegetació. Transmissió de malalties i paràsits a 

tortugues natives i altres espècies. 

Reservori i potencial vector de Salmonella. Mossegades a les persones.  

Ja prohibida la importació de Trachemys scripta elegans  

a la UE des del Reglament (CE) nº 338/97  

Gestió - Control 



53 

Rèptils 

Trachemys scripta 

S’estima que en el delta del Llobregat 

hi ha unes 5.000-10.000 tortugues, 

segons els gestors de l’espai 

Localització de les actuacions de control de tortugues de 

Florida segons comunicacions al Servei de Fauna i Flora. 

Període 2015-2018 

Gestió - Control 
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Centres de recollida    
Tortugues de Florida 

Evolució del número de tortugues de Florida ingressades en els Centres 

de Fauna. En vermell, animals procedents d’actuacions de control 
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Gestió - Control 
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Artròpodes no crustacis 

Vespa spp (sp no europees) 

Vespa asiàtica, vespa 

xinesa  
  

Real Decret: SI 

Vespa spp – espècies no 

europees 

Castellà: avispa asiática Reglament UE: SI 

Vespa velutina nigrithorax  

  

Presència a Catalunya 

INVASORA  

Comunicació urgent 

  

Protocol d’actuacions. 8.2018 Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació i 

DTES 

Distribució original 

Sud-est asiàtic.      

Vies d’entrada i expansió 

Transport – polissó. Dispersió natural post implantació. 

Introducció accidental lligada al comerç de mercaderies de la Xina. 

Impactes 

Predador molt agressiu de les abelles així com de vespes i altres 

pol·linitzadors importants.   

Greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i en els serveis de 

pol·linització en general. 

Danys econòmics als apicultors. El 80% de la dieta són larves d’abella.  

Efecte negatiu en la pol·linització que pot provocar una pèrdua de 

producció – fruits.   

Picades. Problemes amb persones al·lèrgiques. Molèstia per a les 

activitats recreatives.   

Gestió - Control 
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Artròpodes no crustacis 

Vespa spp (sp no europees) 

velutinacar@gencat.cat 

93 561 70 00 

Gestió - Control 

mailto:velutinacar@gencat.cat
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Ocells 

Alopochen aegyptiacus 

Oca egípcia 
  

  

Real Decret: SI 

  

Castellà: ganso del Nilo, ganso egipcio Reglament UE: SI 

  

  

Presència a Catalunya 

ESTABLERTA 

   

Comunicació urgent 

  

  

Distribució original 

Àfrica subsahariana 

  

Vies d’entrada i expansió 

Espècie ornamental. Col·leccions privades i parcs urbans.  

Escapaments o alliberaments voluntaris d’exemplars mantinguts en 

captivitat, col·leccions privades. 

  

Impactes 

Espècie agressiva que hibrida amb altres espècies d’oques i ànecs i 

competeix amb la fauna nativa pel menjar i els llocs de nidificació.   

Durant el període de nidificació és molt agressiva i desplaça altres 

ocells.  

En gran número provoca alteració d’hàbitat, produeix sobrepastoreig, 

eutrofització, i propagació de malalties.   

Plaga agrícola. 

  

Gestió - Control 
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Ocells 

Myiopsitta monachus 

Cotorra de pit gris / Cotorra 

argentina 
   

Real Decret: SI 

  

Castellà: cotorra argentina Reglament UE: NO 

  

  

Presència a Catalunya 

INVASORA 

 

  

  

 

Distribució original 

Amèrica del Sud. 

  

Vies d’entrada i expansió 

Ocell de gàbia.  

Escapaments o alliberaments voluntaris d’exemplars mantinguts en 

captivitat. 

  

Impactes 

Competència tròfica amb altres espècies. Desplaça a la merla i la 

garsa. 

Depredació ous i polls d’altres ocells. Danys vegetació.  

Dany cultius, principalment fruites i verdures, blat de moro.. 

Molèsties pel sorolls. Nius torres elèctriques, degradació mobiliari urbà, 

risc de caiguda de nius voluminosos (>100 kg) sobre persones, dany a 

arbres monumentals. Transmissió de malalties: psitacosi.   

Gestió - Control 
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Ocells 

Myiopsitta monachus 

Localització de les actuacions de control de 

cotorres  argentines segons comunicacions al 

Servei de Fauna i Flora. Període 2015-2018 

Gestió - Control 
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Plantes terrestres 

Ailanthus altissima 

Ailant, arbre pudent 
  

Real Decret: SI 

  

Castellà:  ailanto, árbol del cielo   Reglament UE: NO 

  

Presència a Catalunya 

INVASORA    

   

TOP 100 de DAISIE 

  

Distribució original 

Xina 

     

Vies d’entrada i expansió  

Introducció amb finalitats ornamentals i per fixar terrenys inestables de 

carrers i carreteres.  

Dispersió per llavors que es dispersen amb facilitat (vehicles, vent, 

aigua....) i rebrot de l’arrel. Arbre dioic.  

Impactes 

Altera el funcionament de l’ecosistema forestal. 

Poques dificultats d’adaptació, afecta a un gran rang d’ambients.  

Desplaça la vegetació natural preexistent o dificulta la regeneració. 

Espècie molt competitiva per l’espai i la llum.  

Posseeix toxines en fulles i escorça que inhibeix creixement d’altres 

espècies.  

Dany a clavegueres, fonaments dels edificis... 

Olor fètid, especialment els brots joves respecte les fulles de la capçada.   

Si van abelles, la mel té amb sabor desagradable.  

Gestió - Control 
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Plantes terrestres 

Ailanthus altissima 

Localització de les actuacions de control d’Ailant segons 

comunicacions al Servei de Fauna i Flora.            

Període 2015-2018 

Gestió - Control 
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Crancs de riu 

Gestió Control -Contenció 

Cranc dels canals  

 

  

  

Orconectes limosus 

 

Cranc senyal Pacifastacus leniusculus 

  

  

Cranc vermell Procambarus clarkii 
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Artròpodes no crustacis 

Aedes albopictus 

Mosquit tigre  

  

Real Decret: SI 

Castellà: mosquito tigre Reglament UE: NO  

  

Presència a Catalunya.  

INVASORA 

TOP 100 de DAISIE 

  

  

Estratègia per a la prevenció i el control 

del mosquit tigre a Catalunya. 2001 

Agència de Salut Pública de 

Catalunya.  

Mosquito alert 

  

Distribució original 

Sud-est Asiàtic.     

  

Vies d’entrada i expansió 

Entrada accidental per la importació de productes del sud-est asiàtic 

(horticultura, plantes, embarcacions, vehicles, neumàtics...). 

  

Impactes 

 Possible competència amb espècies natives. 

Molèstia per picades. 

Transmissió malalties al ser humà (malària, Chicungunya, virus Nil 

Occidental...) 

   

Primera detecció a Sant Cugat del 

Vallès l’any 2004. 

Vigilància de l’expansió 

Gestió - Seguiment 



64 

Artròpodes no crustacis 

Aedes albopictus 

Important com a transmissor de 

patògens a les persones 

316 inspeccions entomològiques i 145 

analítiques d’arbovirus en mosquits 

entre 2015-2018 

Comissió interinstitucional per a la prevenció i control 

de mosquits vectors 

16/11/2018 

Gestió - Seguiment 
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Despeses en espècies fora de 

lloc 
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Despeses (en euros) relacionades amb les actuacions amb espècies exòtiques invasores a 

Catalunya. Import total de 7.85 milions d’euros 

Aproximadament hi ha una despesa de 2 milions €/any en relació a les EEI 
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Despeses 2015-2018 

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Consorcis

Associacions, empreses… 

Diputacions (BCN, TGNA,
GIRONA)

Ajuntaments

Conveni Caixes

MITECO, CHE

Fons europeus

Generalitat (DTES, DARP,
ACA)

Uns 30.000 €/any és la despesa de les 

Associacions en el control de les EEI 
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Despeses 2015-2018 

Control (75,5%)

Seguiment / Vigilància
(7,5%)

Divulgació (9,5%)

Estudi científic (7,3%)

Prevenció (0,2%)

Sobre un total de 7,85 milions d’euros. 412 actuacions declarades (311 actuacions de control) 

Important incrementar les accions de divulgació i, especialment, de prevenció 
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Actuacions de control (n=311) 

http://mediambient.gencat.cat/especiesexotiques 
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Despeses 2015-2018 

Presents al Reial Decret 630/2013

Presents al Reglament 1143/2014

No catalogades

Actuacions transversals

Sobre un total de 7,85 milions d’euros. 412 actuacions declarades (311 actuacions de control) 

La major part de la despesa en espècies no catalogades correspon al control de la canya 
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Despeses del cargol poma 
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Generalitat

El 70% del total de la despesa en espècies invasores correspon al cargol poma (5.4 milions €) 
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Despeses 2015-2018  

0 100000 200000 300000 400000

Clavellina

Pampa del Càucas

Mimosa

Plomall de la Pampa

Visó americà

Granota toro

Cranc vermell

Cranc senyal

Bàlsam

Mosquit tigre

Musclo zebrat

Tortuga de Florida

Cotorra argentina

Ailant

Control de la canya Arundo donax: 432.000 € 



72 

•Abril de 2017 

Títol del curs... 

Espècies exòtiques 

invasores 


