QUI FA QUÈ
A partir de la primavera, i sobretot,
a l’estiu, amb la pujada de les
temperatures, les paneroles es
tornen més actives i per això cal
prendre precaucions per evitar-ne la
reproducció massiva i les molèsties
que poden causar les infestacions
descontrolades.

CONTROL DE PANEROLES
Per informar de la presència de
paneroles a la via pública
cal dirigir-se amb cita previa a:
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
C/ d'Arcadi Balaguer 29
Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50
O escriure a:
e-oac@castelldefels.org

Ajuntament de Castelldefels
UB de Protecció del Medi
UI de Medi Ambient i Serveis Urbans
Secció de Serveis Territorials

PLAGUES
DE PANEROLES
Informació i consells
pràctics per mantenir
les arquetes netes i
lliures de paneroles
www.castelldefels.org

LA PANEROLA VERMELLA
I LA NEGRA: QUÈ FEM?
L’ Ajuntament de Castelldefels realitza
una planificació anual per al tractament
de control de les paneroles a espais i
instal·lacions públiques. Les paneroles
vermelles (Periplaneta americana) i les
negres (Blatta orientalis) es reprodueixen en
espais foscos i humits, com per exemple el
clavegueram, motiu pel qual es tracta com un
tema de Salut Pública.

ON SÓN:

CAMBRES DE VENTILACIÓ I
GARATGES/APARCAMENTS
COMUNITARIS

Malgrat aquest seguiment, també existeixen
espais òptims per a la seva reproducció a
les propietats i instal·lacions particulars
i en aquests casos els tractaments de
control han de ser aplicats per les persones
propietàries.

Els espais més habituals on tractar
plagues són les arquetes i els registres
de sanejament, les cambres de ventilació
i la unió entre desguassos de rentadores
o rentavaixelles.
Així mateix els garatges i els
aparcaments comunitaris són espais
òptims per a la reproducció de
paneroles, fet que generarà problemes
en habitatges propers.

MESURES PREVENTIVES
1

Instal·lar marcs en les portes, i
mosquiteres a les finestres per evitar
que entrin a l’habitatge.

2

Revisar regularment el bon
funcionament de la xarxa d’aigües  
residuals de l’edifici.

3

Dipositar les escombraries en cubells
amb tancament hermètic i llençar-les
diàriament.

4

Emmagatzemar els aliments en
recipients tancats i mai tocant a terra.

5

Revisar i netejar periòdicament els
motors de les neveres, rentavaixelles...

6

Reparar qualsevol esquerda, forat…
que es produeixi en les juntes de les
rajoles, falsos sostres, desguassos, etc.

Si s’observa l’existència de paneroles a
l’habitatge privat, tot i l’aplicació d’aquestes
mesures, cal que es posi en contacte
amb alguna empresa especialitzada
per demanar assessorament sobre quin
tractament utilitzar i amb l’Ajuntament
perquè procedeixi a tractar les zones
públiques més properes a l’habitatge, per
evitar-ne la proliferació i la infestació de
l’espai públic.

