
CONTROL DE PANEROLES EN
HABITATGES I COMUNITATS DE VEÏNS

PANEROLES O ESCARABATS DE CUINA (cucarachas)       

Les paneroles més freqüents en habitatges són la  pa-
nerola rossa o alemanya (Blatella germanica) i la pa-
nerola negra o oriental (Blatta orientalis). 

Panerola negra o oriental Panerola rossa o alemanya
Blatta orientalis Blatella germanica

La panerola rossa és la més comuna. Fa fins a 2cm de
llargada, és de color marró i a la zona del cap té dues línies
més fosques. Durant el dia sol estar amagada i per això
pot passar un cert temps abans no es detecta. Pot trepar
(per canonades, etc.), la qual cosa facilita la seva dispersió.
Els adults poden viure molt temps sense menjar ni beure. 

La seva presència en un domicili no sempre està relacio-
nada amb condicions de neteja deficients, pot haver entrat
de manera casual. En tots els habitatges troba bones con-
dicions per viure i multiplicar-se (refugi, aliment, humitat,
adequada). El fet de ser resistent a condicions adverses fa
que sovint sigui difícil eliminar-les si no es prenen mesures
quan hi ha els primers indicis de la seva presència. 

CONTROL DE LA PLAGA

1. MESURES PREVENTIVES: Tenen l’objectiu d’evitar l’entra-
da  de  paneroles  a  l'habitatge;  per  tant,  s'han  d'aplicar
sempre, encara que no s'hagin detectat. 

 És convenient tenir els desguassos tapats per evitar 
l'entrada a través de les canonades.

 La neteja de l'espai és important. No solament es mini-
mitza el risc de patir una plaga sinó que en fer-la és molt 
més fàcil detectar els primers símptomes. 

 A la cuina cal revisar la part posterior dels mobles i dels
electrodomèstics, les juntes de les rajoles, els marcs dels
interruptors i qualsevol lloc que els pugui servir de refugi.

 Els aliments han d'estar ben protegits. Alerta amb els
aliments sense envasar, com patates o cebes, els aliments
a doll, aliments com la farina, la pasta, etc.).

 Cal revisar periòdicament el rebost i els armaris per de-
tectar indicis de plaga.

2. MESURES DE CONTROL: Adreçades a eliminar la plaga.

 Trampes: atrauen les paneroles i  hi  queden atrapa-
des.  Són molt recomanables si la infestació és baixa/mo-
derada, i si hi ha nens petits o animals domèstics. Es po-
den  comprar  a  comerços  especialitzats,  supermercats  i
grans superfícies.

 Gels: són biocides molt específics. Tenen bon resultat.
S'apliquen en punts estratègics, cosa que fa que tinguin
molt poc risc per a persones o animals domèstics. N’hi ha
d’ús domèstic i d’ús professional.

 Mètodes químics: insecticides/plaguicides específics,
en diversos formats.

ÚS DE BIOCIDES  EN DOMICILIS                                      

 Tots els productes que s'utilitzin a nivell particular en
un domicili han d'estar catalogats com D'ÚS DOMÈSTIC.
Només les empreses degudament capacitades i acreditades
poden utilitzar productes d'ús professional.

 Els productes d'ús domèstic no es poden aplicar en es-
pais públics o en establiments públics. 

 Els insecticides són específics pel tipus de plaga al que
van adreçats. No s’ha d’utilitzar un producte per a una es-
pècie per la que no està indicat.

 En general, els productes dirigits a paneroles adultes
no afecten els seus ous. Per aquest motiu, al cap d’unes
setmanes de la primera l'aplicació s’ha de repetir el tracta-
ment.   

 En habitatges  recomanem l’ús de trampes i  gels
per la seva especificitat, la baixa toxicitat cap a persones i
animals domèstics i perquè no tenen període de seguretat. 

 Seguiu sempre les recomanacions d’ús i precaució que
indiqui el fabricant.

 Les paneroles van per terra i prefereixen desplaçar-se
pels racons. Si s’utilitza un esprai insecticida s’ha d’aplicar a
les unions de les parets amb el terra, als llocs de pas, dar-
rera els mobles de cuina, etc., a la distància que indiqui el
fabricant (20-30cm aproximadament). Mai s’han de dirigir a
l’aire.

 Mai s’han d’aplicar els productes insecticides en presèn-
cia de persones o animals. 



 S'han de retirar els aliments del lloc.

 Si el fabricant ho indica, després de l’aplicació s’ha de
mantenir l’habitació tancada durant un temps (període de
seguretat) i ventilar-la abans d’utilitzar-la de nou. La prime-
ra neteja després de l'aplicació és recomanable fer-la no-
més amb aigua per evitar reaccions químiques entre el pro-
ducte de neteja i l'insecticida. 

 Si el problema és greu cal deixar la solució en mans
d’una empresa especialitzada.

 En cas d’intoxicació truqueu al número d’informació to-
xicològica 91 562 04 20 (apareix a l’envàs).

SEMPRE s'han d'aplicar  MESURES DE PREVENCIÓ,
per evitar que les paneroles entrin als edificis i s'hi instal-
lin. Si se'n detecten es poden utilitzar trampes, gels o in-
secticides específics d’ÚS DOMÈSTIC.  Si  la plaga és
greu o està estesa per l’edifici, cal posar-se en contac-
te amb una EMPRESA ESPECIALITZADA, que tractarà el
problema d’acord a les condicions particulars del lloc.

ELECCIÓ DE L'EMPRESA DE CONTROL DE PLAGUES

 Poseu-vos  en  contacte  amb  diferents  empreses  per
avaluar quina us pot donar el millor servei. No tingueu en
compte únicament el preu.

 Ha d'estar inscrita en el Registre d'empreses aplicado-
res de plaguicides de l’Agència de Protecció de la Salut. El
seu número apareix en la documentació que us presenti
(targetes de presentació, informes, albarans, etc.) o li po-
deu demanar la resolució d'inscripció en el registre. 

 L'empresa contractada ha de seguir els següents pas-
sos:

1.-  Inspecció per  determinar  de  quina  espècie  es
tracta i  avaluar el grau d'infestació, quins són els habi-
tatges i espais comuns afectats, i determinar el possible
origen del focus.

-  Informar  per  escrit del  tractament  que  proposa:
nom comercial del plaguicida i núm. de registre, tècnica
d'aplicació, mesures de precaució a prendre abans i des-
prés del tractament, termini de seguretat que té el pro-
ducte, persona responsable del tractament i, si s'escau,
període de garantia. Aquesta informació s'ha de tenir amb
l'antelació suficient per preveure, si és necessari, l'absèn-
cia de persones durant el tractament i durant el termini
de seguretat. 

-  Una vegada realitzat el  tractament, ha de deixar un
document que acrediti com s’ha realitzat. Ha d’indi-
car les dependències tractades, el nom comercial i regis-
tre del plaguicida,  la quantitat aplicada, la tècnica d'apli-
cació, el termini de seguretat, les mesures de precaució a
prendre després del tractament, data, hora d'inici i acaba-
ment  del  tractament,  nom i  signatura  del  responsable
tècnic, i nom i signatura del responsable de l'edifici o co-
munitat.

 El client és responsable de:

- Donar a l'empresa tota la informació que li permeti deter-
minar l'abast de la plaga.

- Prendre totes les mesures de seguretat que indiqui l'em-
presa aplicadora.

- Respectar el termini de seguretat del producte emprat en
l'aplicació (temps mínim que ha de transcórrer des que s'ha
aplicat el plaguicida fins que es pot tornar a entrar a una
habitació, habitatge o local tractats).

RESPONSABILITATS                                                          

Si la plaga afecta un o pocs habitatges és responsabili-
tat de cadascun d'ells prendre les mesures necessàries per
eradicar-la i evitar que pugui afectar els domicilis propers.

Si la plaga afecta tot l’edifici o bona part d’ell, és impor-
tant que els veïns es posin d'acord per actuar conjunta-
ment.  En  ocasions,  aplicar  productes  plaguicides  en  un
punt determinat afavoreix la plaga es desplaci a un altre
lloc.

L'Ajuntament té la responsabilitat del control de plagues
en edificis i espais públics.

Per més informació podeu adreçar-vos a la Unitat  de
Sanitat  i  Consum,  C.  del  Portalet,  4,  2n  pis,  tel.  93
8426668.
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