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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIó I MEDI NATURAL
ORDRE
AAM/355/2012, de 2 de novembre, per la qual s’estableixen les zones delimitades
per la plaga Dryocosmus kuriphilus.
El Dryocosmus kuriphilus és un organisme nociu que afecta els castanyers i que
s’ha detectat recentment en diversos indrets de Catalunya.
Aquesta plaga està regulada a nivell europeu per la Decisió 2006/464/CE de la
Comissió, de 27 de juny de 2006, que estableix mesures provisionals urgents per a
prevenir la introducció i la propagació a la Comunitat de l’organisme nociu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
Les prospeccions realitzades a Catalunya per tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han confirmat la presència
d’aquest organisme, per la qual cosa cal delimitar la zona afectada.
D’acord amb l’article 6 de la citada Decisió de la Comissió de 27 de juny de 2006,
relativa a les mesures provisionals urgents per a prevenir la introducció i la propagació a la Comunitat de l’organisme nociu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, si
els resultats de les inspeccions oficials confirmen la presència de l’organisme en
una àrea determinada, els estats membres delimitaran zones en les quals caldrà
adoptar les mesures que estableix l’annex II de la Decisió esmentada.
D’acord amb l’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a
la Generalitat, respectant el que estableixi el Govern de l’Estat en exercici de les
competències que li atribueix l’article 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència
exclusiva en matèria d’agricultura que, en tot cas, inclou la sanitat vegetal en els
supòsits en què no tingui efectes sobre la salut humana.
D’acord amb l’article 113 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la Generalitat el
desenvolupament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan
afecti a l’àmbit de les seves competències.
Vist el que s’ha exposat, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:
Article 1
S’estableixen a Catalunya les zones delimitades dins les quals serà obligatori
aplicar les mesures recollides a l’annex II de la Decisió 2006/464/CE de la Comissió, de 27 de juny de 2006, que estableix mesures provisionals urgents per prevenir
la introducció i propagació en la Comunitat de l’organisme nociu Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu.
Article 2
Aquestes zones delimitades (infestades, d’observació i barrera) són les assenyalades al mapa que es publica a l’annex d’aquesta Ordre i que afecten diferents
municipis de les comarques de la Selva, la Garrotxa, Osona, el Vallès Oriental, el
Gironès, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Maresme, el Barcelonès, el Pla de
l’Estany i el Ripollès, els quals rebran una comunicació del Departament competent
en la matèria on s’especificaran les diferents zones en les quals estan inclosos els
municipis esmentats.
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Article 3
S’autoritza al director general competent en la matèria a actualitzar les zones
indicades a l’article anterior i al mapa de l’annex, en funció de l’evolució de la plaga,
mitjançant una resolució que es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 2 de novembre de 2012
JOSEP MARIA PELEGRí I AIxUT
Conseller d’Agricultura, Ramaderia Pesca, Alimentació i Medi Natural
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ANNEx

(12.304.099)
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