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Disposam d’un servei de control preventiu 
mitjançant el qual cada any es fan tres tractaments 
de desinsectació a tota la xarxa de clavegueram. 
També es duen a terme inspeccions als edificis 
municipals.

Aquestes actuacions se senyalitzen en funció del 
període de l’any:

Les actuacions no es poden fer a l’àmbit privat. Per 
això, és important seguir els consells de prevenció a 
domicilis particulars i establiments.

En cas de detectar cuques molles 
a la via pública o si persisteixen 
els problemes al domicili cal 
telefonar al 010, des d’on s’activa 
el servei d’atenció d’incidències a 
la ciutadania.

MESURES PER 
APRENDRE A PREVENIR

CUQUES MOLLES
STOP

COM ACTUA 
L’AJUNTAMENT
Desinsectant la xarxa de 
clavegueram.

www.lokimica.es

+ Info: www.palma.cat



GRÀCIES PER LA VOSTRA 
COL·LABORACIÓ! 

STOP CUQUES MOLLES

Les cuques molles necessiten 
restes de matèria orgànica per a 
obtenir una font d’energia. 
La higiene i la neteja són
fonamentals per a 
evitar-ne el 
desenvolupament: 

COM EVITAR-NE LA 
PROLIFERACIÓ

Eliminar restes de menjar i aliments que puguin 
quedar a la cuina. Extremar la neteja a llocs poc 
accessibles i protegits: motors de les geleres, forns, 
microones, mobles de cuina, extractors i juntes dels 
tubs de desguàs.
Tancar hermèticament els aliments i 
emmagatzemar-los de forma ordenada.
Tapar i segellar qualsevol forat que pugui connectar 
amb els conductes de desguàs.
Evitar mantenir fems a casa durant més de 48-72 
hores.
Desinfectar sovint, amb lleixiu d’ús domèstic, el 
trespol de la cuina, especialment davall els mobles 
de cuina i darrere les geleres, els rentavaixelles i 
d’altres electrodomèstics.
Netejar de forma regular eliminant el greix damunt 
la placa de cocció, la campana extractora i els 
electrodomèstics.
En cas de detectar una infestació de cuques molles 
hi ha productes insecticides d’ús domèstic en format 
gel que són altament eficaços.

CUCA MOLLA AMERICANA

CARACTERÍSTIQUES

Periplaneta americana

Color vermellós brillant
Grandària: pot arribar als 4-5 cm
Pot volar

ON ES TROBA?

Clavegueram
Soterranis, baixants de desguassos
Llocs foscs, humits, poc ventilats i rics en matèria 
orgànica. Entra als habitatges a través dels desguassos 
i dels baixants
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CUCA MOLLA ORIENTAL

CARACTERÍSTIQUES

Blatta orientalis

Color negre brillant
Grandària: pot arribar als 2,5-3,5 cm
No pot volar

ON ES TROBA?

Clavegueram
Soterranis, baixants de desguassos
Llocs foscs, humits, poc ventilats i rics en matèria 
orgànica. Entra als habitatges a través dels desguassos 
i dels baixants
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CUCA MOLLA ALEMANYA

CARACTERÍSTIQUES

Blatella germanica

Color beix o ros
Grandària: 1,5 cm
No pot volar

ON ES TROBA?

Ambients interiors (no al clavegueram)
Viu associada a habitatges, bars, restaurants, 
menjadors i instal·lacions on es manipulen aliments
Sol estar a cuines, rebosts i motors d’aparells 
electrodomèstics

A Palma hi tres tipus de cuques molles. És important 
saber diferenciar-les per a poder prevenir-ne 
la proliferació de manera eficaç mitjançant els 
tractaments que realitza l’Ajuntament a tota la xarxa 
de clavegueram i de les incidències que la ciutadania 
va comunicant al telèfon 010.

COM PUC 
DIFERENCIAR-LES? 


