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En els últims anys s'està produint un profund canvi en la concepció de la gestió de plagues en 

incorporar dos conceptes fonamentals: la prevenció i el control integral, que tenen en compte 

el conjunt de factors que modulen les plagues, com els ambientals, socioeconòmics i les seues 

interrelacions. És el que es denomina gestió integrada de plagues, que ha de fer-se dins d'un pla. 

Són els Planes de Gestió Integrada de Plagues, que si es contracten, han de ser elaborats i 

executats per un SERVEI DE GESTIÓ DE PLAGUES. Aquestes empreses han d'estar inscrites en el 

Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB) de la Comunitat Valenciana i disposar 

d'un responsable tècnic d'aquests serveis biocides i treballadors amb la qualificació professional 

adequada.  

Els Planes de Gestió Integrada de Plagues han d'incloure almenys el següent: 

1. DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ: per a identificar els riscos existents i futurs en relació amb la 

presència d'espècies considerades plagues. Inclou la identificació de la plaga, distribució, 

extensió i factors que originen i/o afavorisquen la seua proliferació. Aquesta fase es 

desenvoluparà en tres etapes: 

a) Recollida d'informació prèvia (antecedents) 

b) Inspecció (situació de partida) 

c) Anàlisi de situació i elaboració de diagnòstic de situació (informe). 

2. PROGRAMA D'ACTUACIÓ: conjunt de mesures i estratègies d'actuació per a mantindre les 

espècies nocives per davall del nivell de tolerància d'acord amb el diagnòstic i que minimitze l'ús 

de biocides. S'inclouran entre unes altres: 

a) Mesures sobre elements estructurals i constructius. 

b) Mesures d'optimització de les condicions higiènic-sanitàries i ambientals. 

c) Mesures sobre el desenvolupament de comportaments i hàbits saludables. 

d) Mesures de control directe sobre l'espècie nociva. 

e) Mesures de prevenció de possibles efectes adversos sobre persones, altres animals i el medi 

ambient. 

Reglament contempla, entre altres coses, la promoció de millors pràctiques com a mitjà de 

reduir al mínim l'ús de biocides, els plantejaments més eficaços per a controlar l'ús de biocides, 

el desenvolupament i l'aplicació de principis de gestió integrada de les plagues respecte a l'ús 

de biocides, els riscos que comporta l'ús de biocides en zones específiques com a escoles, llocs 

de treball, guarderies, espais públics, centres geriàtrics o en els voltants d'aigües superficials o 

subterrànies, i si fan falta mesures addicionals per a abordar-los. 

Destacar que la presència d'insectes o altres éssers vius en els edificis públics no pressuposa 

l'existència d'una plaga. Només quan existeix un risc per a la salut humana, animal, mal per al 

medi ambient o danys en els edificis o estructures, estaria justificat actuar, prioritzant: 
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o Les actuacions sobre els factors que poden contribuir a la proliferació de la plaga abans que 

aquesta aparega. 

o Medis físics, com a ultrasons i paranys (sistemes d'atracció cromàtica, lumínica, olfactòria o 

d'esquer que atrauen les diferents poblacions de plagues). 

t) Mètodes de control biològics, i només en el cas que les mesures anteriors siguen insuficients 

serà necessari l'ús de biocides, optant pels productes menys perillosos (de la toxicitat més baixa 

possible i fàcilment biodegradables), les quantitats mínimes i utilitzades segons la informació 

proporcionada per l'empresa responsable de la seua posada en el mercat a través de l'etiqueta 

i la fitxa de dades de seguretat. 

Entre les recomanacions preventives generals per a quan es realitzen tractaments amb biocides, 

hi ha una sèrie d'accions l'execució de les quals és convenient establir clarament i quan siga 

possible que queden reflectides en el Certificat del servei de control de plagues. Entre elles 

destaquen: 

• Seguir les instruccions del responsable tècnic del tractament. 

• Preveure l'absència de persones, productes alimentaris i utensilis que puguen estar en 

contacte amb aliments, de les zones d'aplicació del tractament. 

• Assegurar-se que els sistemes d'aire condicionat i de ventilació no constituiran un mitjà a 

través del qual es puguen contaminar zones on no s'hagen d'adoptar les mesures de seguretat 

pertinents. 

• Respectar el compliment dels terminis de seguretat (temps per a tornar als llocs tractats o a 

utilitzar els objectes sense risc, etc) establits per a cada biocida. 

Els SERVEIS DE GESTIÓ-DE PLAGUES autoritzats per a prestar serveis en la C. Valenciana es poden 

consultar en la web de la Direcció General de Salut Pública: 

http://www.sp.san.gva.es/sscc/biocidas/biocid asS. sp ?MenuSu p=SANT MS 14&0 

pcion=SANMS4&Seccion=SANPS40&Nivell=2 

o Els productes biocides que es poden utilitzar són els inscrits en el Registre Oficial de Biocides 

de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas 
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Les UNITATS DE SALUT LABORAL DELS CSP poden facilitar informació sobre aquests temes. 

Centre salut Adreça Correu Telèfon pública electrònic 

BENICARLO C/Peñlscola,21 12580Benicarló si bnc@gva.es 964468530 

CASTELLÓ C/Del mar,12 12003 Castelló si cas@gva.es 964399600 

VALÈNCIA C/CastañTobeñas,77Ciutat Administrativa 9 sl_val@gva .és 961248000 

d'Octubre Edif B-Planta B(-1 ) 46017 València 

MANISES C/Ceramista Alfons Bat,6 46949 Manises si man@gva.es 963455954 

UTIEL Plaza Escuelas Plas,1 46300 Utiel si uti@gva.es 962169282 

TORRENT C/Xirivella,23- 2° pis 46900 Torrent si to r@gva.es 961974875 

ALZIRA C/La pau,s/n 46600 Alzira si alz@gva.es 962457408 

GANDIA C/Duc Carles Borja,9 46700 Gandia si gan@gva.es 962829450 

DÉNIA C/Jaime 1,15 Dénia si den@gva.es 966429600 

XATIVA Plaza de la Seu,11 48800 Xátiva si xat@gva.es 962249278 

ALCOI C/Albereda, 41 03803 Alcoi si alc@gva.es 966528014 

BENIDORM C/Tomás Ortuño,69- 4° planta 03501 sl_ben@gva.es 966816579 

Benidorm 

ALACANT Plaza España,6 03010 Alacant si ala@gvaes 965169944 

ELDA C/Magallanes, 1603600 Elda si eld@gva.es 966957640 

ELX C/Antonio Mora Fernández s/n 03202 Elx si elx@gva.es 966913241 

ORIOLA C/Cardenal Desprades,7 03300 Oriola si ori@gva.es 966904770 


