MESURES PER MINIMITZAR LES MOLÈSTIES PROVOCADES PER LA
PROCESSIONÀRIA DEL PI (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff)
1. Eliminació manual de bosses, tallant-les i cremant-les posteriorment.
2. Eliminació de bosses amb tirs d’escopeta, seguint les instruccions de les ordres
de vedes publicades al BOIB en les diferents illes i en els terminis prevists:
Mallorca
- Terrenys cinegètics:
• del 15 nov. al 31 de gener dies hàbils de caça,
• del 1 al 28 de febrer en vedats que ho han notificat amb antelació al
Departament de Desenvolupament Local del CIM, mitjançant fax al
971 173 959, a on ha de constar dia, hora, localització i persona
responsable.
• dins Espais Natural Protegits, amb autorització de l'organisme competent
en Espais Naturals
- Terrenys no cinegètics:
• del 15 de nov. al 28 de febrer i sol·licitant el permís corresponent a la
Comandància de la Guàrdia Civil- Intervenció d’Armes de Palma de
Mallorca (telf. 971 774 100).
*BOIB, núm. 77, de 9 de maig de 2020
(http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/77/1057890)
Menorca
- Terrenys cinegètics:
• del 15 nov. al 24 de gener dies hàbils de caça,
• del 1 al 28 de febrer en vedats que ho han notificat amb antelació al
Consell Insular de Menorca, a on ha de constar dia, hora, localització i
persona responsable.
• dins Espais Natural Protegits, amb autorització de l'organisme competent
en Espais Naturals,
• fora del plaç establert en el punts anteriors, dins de vedats, amb
autorització del Director Insular de l'Administració General de l'Estat a
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- Altres tipus de terrenys
• durant tot l'any, amb autorització del Director Insular de l'Administració
General de l'Estat a Menorca en zones forestals i en zones urbanes també
el de la Policia Local.
*BOIB, núm. 106, de 11 de juny de 2020,
(http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/106/1060085)
Eivissa
- Terrenys cinegètics:
• del 15 nov. al 31 de gener dies hàbils de caça,
• del 1 al 28 de febrer en vedats que ho han notificat amb antelació al
Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal del
Consell Insular d'Eivissa , mitjançant el fax al 971 195 912, a on ha de
constar dia, hora, localització i persona responsable.
• dins Espais Natural Protegits, amb autorització de l'organisme competent
en Espais Naturals,
- Terrenys no cinegètics:
• del 15 de nov. al 28 de febrer i sol·licitant el permís corresponent a la
Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat a Eivissa i Formentera,
telf. 971 989 054.
*BOIB, núm 103, de 6 de juny de 2020,
(http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/103/1059742)
Formentera
- Terrenys cinegètics:
• del 15 nov. al 31 de gener dies hàbils de caça,
• del 1 de febrer al 31 de març en vedats que ho han notificat amb antelació
a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell Insular
de Formentera, mitjançant el fax al 971 321 063, a on ha de constar dia,
hora, localització i persona responsable.
• dins Espais Natural Protegits, amb autorització de l'organisme competent
en Espais Naturals,
- Terrenys no cinegètics:
• del 15 de nov. al 31 de març i sol·licitant el permís corresponent a la
Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat a Eivissa i Formentera,
telf. 971 989 054 i en zones urbanes també el de la Policia Local.
*BOIB, núm 130, de 23 de juliol de 2020,
(http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/130/1063618)
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3. Tractament fitosanitari amb productes autoritzats. (setembre - octubre)
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productosfitosanitarios/registro/menu.asp
4. Aplicació per la tècnica d’endoteràpia, si són pocs pins (setembre – octubre).
Calendari d’actuacions per control de la processionària del pi.

Servei de Sanitat Forestal, 4 de gener de 2021
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