PLA DE CONTROL DE PLAGUES I ALTRES ANIMALS INDESITJABLES

Per què cal un control de plagues?
El pla de control de plagues té com a objectiu prevenir l’entrada i la instauració de plagues i
d’altres animals indesitjables. La presència d’aquestes plagues poden ser un perill o actuar com
a vectors, i afectar la seguretat dels aliments.

Com s’elabora el pla?
Ha d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:
1. Descripció de les mesures preventives per evitar l’aparició i la proliferació de plagues:
- Mesures higièniques: aliments tapats, protegits i ordenats als magatzems, cambres
frigorífiques i zones de manipulació; cubells d’escombraries tapats i retirada diària;
absència d’objectes en desús a l’establiment; manteniment de les cisternes i
dipòsits d’aigua tancats; etc.
- Barreres físiques: mosquiteres (netes i sense ruptures), portes (que tanquin sense
deixar obertures), desguassos amb sifons, tapes i/o reixes, segellats d’esquerdes i
forats a parets, sostres i terres, etc.
- Barreres mecàniques: esquers o trampes mecàniques.
- Barreres biològiques: trampes amb feromones.
- Plànol de les instal·lacions, identificant les barreres físiques, mecàniques i
biològiques.
2. Descripció dels tractaments amb plaguicides: els insecticides i/o rodenticides han de
ser aplicats exclusivament per una persona especialitzada i en possessió del carnet
d’aplicador de tractaments de DDD. Aquests plaguicides només s’han d’utilitzar per
eliminar les plagues instaurades i sempre i quan no es puguin aplicar altres mesures.
Per a més informació consultar el document d’empreses inscrites al Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides, i la informació que cal tenir en compte quan es
contractin.
3. Descripció de les activitats de comprovació:
- Què es comprova?: el funcionament i l’estat de manteniment de les barreres
físiques, mecàniques i biològiques; la presència d’animals indesitjables o de
qualsevol indici i, l’aplicació de les mesures higièniques.
- Com es comprova?: explicar els mètodes de comprovació que s’utilitzen.
- On es comprova?: definir el lloc on es fa la comprovació (ex. al magatzem, a la
cuina).
- Quan es comprova?: indicar la freqüència de les comprovacions.
- Qui ho comprova?: encara que el pla sigui desenvolupat per una empresa externa,
indicar qui es la persona responsable dins l’empresa.
4. Registre de les activitats de comprovació, de les incidències i de les mesures
correctores portades a terme, així com dels documents de l’empresa externa de control
de plagues.
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Es disposa de contracte amb una empresa externa que porta a terme el control de
plagues
□ No

□ Sí. Nom: ................

ROESP núm: ................

Mesures preventives per evitar l’entrada i la permanència de plagues a l’establiment
a) Barreres físiques
□ Terra, parets i sostres: absència d’esquerdes i forats
□ Portes i finestres: tanquen sense deixar obertures
□ Mosquiteres: netes, sense ruptures
□ Aparells contra insectes (electrocució o làmina adhesiva)
□ Desguassos: amb sifons, reixes i tapes
b) Barreres mecàniques
□ Esquers
□ Trampes mecàniques
c) Barreres biològiques
□ Trampes amb feromones
Mesures higièniques
□ Aliments als magatzems, cambres i zones de manipulació: ordenats i protegits correctament
□ Escombraries: cubells tapats i retirada diària
□ Absència de líquids al terra (correcte pendent cap a desguassos)
□ Dipòsits o cisternes d’aigua: protegits
□ Absència d’objectes en desús a l’establiment
Tractaments amb plaguicides
En cas d’insectes o rosegadors, cal avisar a una empresa especialitzada per a què faci el
diagnòstic i tractament pertinent. Aquesta empresa ha d’estar inscrita en el Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP). Cal adjuntar el document informatiu previ
(descripció de les actuacions a realitzar) i la descripció de les mesures aplicades (diagnòstic,
tractament i mesures de seguretat) que proporcionarà l’empresa de control de plagues.

Freqüència dels controls visuals que es realitzen
Estat de neteja dels locals i les barreres físiques
Estat de manteniment dels locals i les barreres físiques
Integritat de les barreres
Presència d’insectes o rosegadors a les trampes o altres indicis
de plagues

Diari
Freqüència: ..........
Freqüència: ..........

Documentació a adjuntar
- Plànol o croquis de les instal·lacions, identificant les barreres físiques, mecàniques i
biològiques.
- Si s’escau, documentació escrita sobre les actuacions realitzades per l’empresa de control de
plagues autoritzada i inscrita al ROESP.

