
 

 

 

   

 

DIPROTS 

Servei de Vigilància i Control de Plagues  
 

Xinxes de llit  (Cimex lectularius)  

 
 

 

Introducció 
 
La problemàtica generada  els darrers anys arreu del món per les xinxes del llit (Cimex spp. Hemiptera: Cimicidae) 
mostra la emergència i re-emergència d’aquest insecte com a plaga. Una recent anàlisi de l’associació d’empreses 
nacionals de control de plagues (ANECPLA) explica en bona part l’augment i l’impacte que està tenint, ressaltant 
l’augment del 70 % en el nombre de serveis realitzats contra xinxes per part de les empreses en els darrers 5 anys, 
així com l’elevat percentatge (80 %) d’empreses que han realitzat algun tipus de servei contra xinxes. En aquest 
mateix estudi es posa de manifest que el principal origen de la plaga està relacionat amb els viatges, el transport de 
mercaderies i el turisme.  
 
Aquest ressorgir ha provocat un problema per les molèsties que ocasiona la seva presència i activitat, resultant 
complicat garantir la no infestació de locals o equipaments si hi ha un ràpid i continu flux de persones i equipatges. 
 
A casa nostra es tracta d’una plaga re-emergent, de gestió complexa i que requereix de l’atenció i col·laboració de 
tothom per aconseguir-ne el control. 
 

Biologia 
 
La xinxa del llit és un insecte petit, de color cafè, aplanat, que s'alimenta només de sang d'animals (insecte 
hematòfag). Si no es té molta experiència es poden confondre amb paparres o paneroles.  
 

 
Es tracta d’un insecte desproveït d'ales. 
Cos deprimit dorso-ventralment i d'una coloració rogenca-terrosa amb 
el cap i cos revestits per una curta i fina pilositat.  
A la cara ventral s'hi observa un pic triarticulat i acanalat en el que hi 
ha 4 estilets molt fins que serveixen per xuclar la sang.  
Té tres parells de potes primes i ben desenvolupades. 
L'abdomen, amb vuit segments mostra un dimorfisme sexual.  
Els ous, blanquinosos i incurvats, tenen en un extrem una tapadora 
per on sortirà la primera de les nimfes.  
Les nimfes són semblants als adults, si bé més allargades i d'una 
coloració més pàl·lida. 
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Cicle biològic 
 
Totes les fases de les xinxes piquen (nimfes i adults) i a diferència d’altres insectes hematògafs 
ho fan repetidament quan disposen d’una font d’alimentació (persones). Arribada la nit i la 
foscor, i estimulades per la calor i pel diòxid de carboni de la gent que dorm, les xinxes surten i 
solen picar les parts no protegides per la roba o els llençols (cara, coll, espatlla, braços i mans 
fonamentalment) on arriben pujant pels llits o deixant-s'hi caure des dels sostres.  
 
Les xinxes femelles posen els ous en àrees retirades, dipositant fins a cinc ous per dia i entre 
200-500 ous durant la seva vida, que dura uns pocs mesos. Les generacions filles es 
repeteixen cada dos o tres mesos, de manera que l'arribada d'unes poques parelles d'adults a 
un habitatge pot traduir-se en colònies de centenars o milers en un temps molt curt.  
 
El període nimfal es composa de 5 estadis i sol durar aproximadament 6-8 setmanes, però 
poden sobreviure mesos sense alimentar-se. La vida mitjana estimada d'una xinxa adulta 
s'estima al voltant de 2 anys, sent més elevada en les femelles que en els mascles.  
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Importància sanitària. Lesions 
 
Usualment les xinxes de llit piquen durant la nit mentre les persones dormen. Els símptomes 
varien d'acord a la sensibilitat de la persona. Moltes persones presenten faves vermelles que 
produeixen picor o inflor localitzada, que algunes vegades apareixen un dia després de la 
picada. Altres persones no presenten cap reacció, o només pateixen reacció moderada. Les 
xinxes de llit s'alimenten a qualsevol part de la pell exposada mentre es dorm (la cara, el coll, 
les espatlles, els braços, les mans, etcètera). 
 
Una preocupació comuna amb les xinxes de llit és si transmeten malalties o no. Encara que les 
xinxes de llit poden albergar els agents causals d'algunes malalties, és poc probable que 
puguin transmetre cap malaltia quan piquen a les persones. La importància mèdica de les 
xinxes actualment és limita al picor i la incomoditat de les seves picades.  
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Les infestacions de xinxes 
 
Com s'originen?  
 
Les xinxes de llit es transporten a l'equipatge, la roba, els llits, el suport de fusta del matalàs, 
etc. L'ús de llits, sofàs, i mobles de segona mà és la manera més habitual de transportar les 
xinxes d'un lloc a un altre  
 
S’ha d’anar amb molt de compte a l’hora d’adquirir mobles usats, especialment llits o sofàs. Cal 
evitar els articles que es trobin al carrer o als costats de contenidors d’escombraries, i examinar 
amb cura els mobles i la roba adquirits de segona mà abans de dur-los a casa.  
 
Per bé que es digui que les xinxes passen d'un habitatge a un de pròxim amb facilitat, la invasió 
de nous habitatges té lloc quasi sempre a través del transport de mobles, baguls, maletes, 
matalassos o altres estris domèstics afectats. La seva presència està associada a una manca 
d’higiene o a un estat de pobresa, però no és exclusiva d’aquestes situacions, ja que també és 
dóna en habitatges d’elevada condició socio-econòmica. Cada vegada són més freqüents a 
llocs amb un gran moviment de població com hotels, albergs i centres d’acollida. 
 
Com determinar si hi ha una infestació 
 
Les infestacions inicials solen estar al voltant del llit, però les xinxes eventualment es poden 
escampar per tota la estança, ocupant qualsevol esquerda o lloc protegit. 
 
Generalment les xinxes de llit són més actives a la nit. Encara que no poden volar, les xinxes 
de llit es mouen molt ràpidament pel terra, les parets, el sostre o altres superfícies El dia el 
passen refugiades a les esquerdes, fissures i racons a prop d’on la gent dorm, paint la sang i 
fent la posta dels ous, i deixant les seves defecacions. Són en tota mena d'escletxes o fissures 
del sòl, parets, portes i mobles o en els plecs de l’entapissat dels mobles, bufadures dels 
empaperats de les habitacions, fonamentalment dels dormitoris, així com entre els matalassos i 
a la roba del llit. 
 
Si hi ha xinxes de llit, els llençols del llit, el matalàs o les parets apareixen marcades amb 
taques fosques, que són excrements secs. També es poden trobar agregats d'ous, closques 
d'ou, mudes de nimfes, i els mateixos insectes. Una altra evidència de la seva presència són 
les lesions sofertes pels habitants dels locals on estan presents. 
 
Si es tenen dubtes, podem aprofundir en el tipus de revisió. Una part important de la inspecció 
requerirà desmuntar el llit, col·locar el matalàs i el suport de fusta del matalàs en posició vertical 
per veure totes les superfícies, costures i esquerdes. S’han de buscar adults, nimfes, i les 
exhúvies o mudes de les nimfes, que són de color marró clar. A més s’han de buscar taques 
fosques d’excrements dels insectes sobretot a les costures dels matalassos o en els llocs de 
refugi: esquerdes, forats, arestes, etc. Moltes àrees properes del llit també poden tenir  xinxes. 
És per això que la revisió s’ha de fer extensiva a cadires entapissades, cortines, catifes i sofàs; 
especialment aquells utilitzats per dormir.  
 
Altres llocs molt comuns per trobar les xinxes de llit inclouen: els guardapols, les esquerdes de 
les estructures de fustes inserides en les parets, les cantonades que uneixen el sostre i les 
parets, darrere dels marcs de quadres, portes, finestres i preses de corrent, sota parets 
empaperades, i a la roba dels armaris.  
 
En cas d’afectació es recomana de contactar amb una empresa de control de plagues 
registrada al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP). En cas de dubte es 
poden consultar les associacions del gremi: 
 
Associació d’empreses de control de plagues i aplicació de plaguicides de Catalunya 
(ADEPAP) http://www.adepap.com  
Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) www.anecpla.com 

 

http://www.adepap.com/
http://www.anecpla.com/
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Mesures de control 
 
Quan es detecten xinxes cal actuar amb rapidesa, i tenir en compte que la inspecció i el 
tractament pot durar molt de temps. El més efectiu i segur és contractar un servei de control de 
plagues i sol·licitar visites de seguiment fins controlar el problema. Les principals mesures 
s’expliquen tot seguit: 
 
Mesures químiques 
 
Aquest tractament l’ha d’efectuar una empresa de control de plagues, ja que requereix 
capacitació i solvència tècnica. Tots els tractaments portaran implícita la gestió de les normes 
de seguretat prèvies, durant i posterior al tractament. Aquestes deuran ser comunicades en 
temps i forma adequada al client, que haurà d’acceptar-les. 
Normalment s’utilitzen piretroids (deltametrina, permetrina....) que s’apliquen selectivament i de 
manera dirigida, mitjançant pulveritzacions. És habitual que davant de l’efecte expulsió del 
tractament amb piretroids, i per tal de millorar l’eficàcia es complementi aquest amb l’aplicació 
de laques en format gel en els llocs de refugi: conductes elèctrics - endolls, fluorescents, marcs 
d’estructures, etc. 
Normalment calen de dos a tres tractaments distanciats 15 dies aproximadament per controlar 
una plaga de xinxes, ja que els tractaments químics no actuen sobre els ous, i això comporta 
una probable reinfestació. El 83 % dels tractaments efectuats els darrers 5 anys a Espanya han 
precisat de 2-3 aplicacions distanciades cadascuna 15 dies per controlar la infestació. 
 
Mesures mecàniques 
 
Les aspiracions poden col·laborar a reduir les infestacions de xinxes, es pot utilitzar un 
aspirador d’elevada potencia equipat amb un filtre HEPA (per partícules d’alta eficiència) que a 
més d’eliminar les xinxes, les nimfes i els ous, elimina els al·lèrgens (mudes, àcars..) que 
ocasionen problemes respiratoris. Es recomanable que tingui punta triangular per accedir a 
sòcols, escletxes i fissures i aspirar les formes de vida presents a les zones afectades. Una 
vegada realitzada la aspiració caldrà que la bossa d’aspiració es posi en una bossa de plàstic 
segellada i es congeli (-18 º C ) durant un temps (8 hores) per eliminar les formes de vida 
presents. 
 
Mesures físiques 
 
Els tractaments tèrmics (fred o calor) cada vegada agafen més rellevància en el control de les 
xinxes. En primer lloc, com alternativa als químics, però darrerament com un element propi dins 
del control d’aquesta espècie.Aquest tipus de tractament necessita d’una sèrie de requeriments 
relacionats amb l’estructura de les habitacions o locals per tal que l’equip tèrmic pugui mantenir 
la temperatura de manera que sigui letal per a les xinxes. 
 
Com que en algunes àrees es triga en arribar a la temperatura desitjada calen sensors que 
garantitzin que la temperatura del nucli tractat arribi a nivells letals durant un  període suficient. 
Hi ha varis sistemes, com: Thermokil (sistema d’elevada temperatura) i Cryonite (sistema de 
baixa temperatura). 
 
D’altra banda, les vaporitzacions són mètodes cada vegada més utilitzats, i estan indicats en 
casos d’afectació de catifes, sofàs o estructures que permetin la vaporització a elevada 
temperatura, ja que aquest tipus d’exposició també elimina totes les formes de vida. Una 
variant d’aquest mètode que cada vegada s’empra més en els hotels és la utilització de vapor 
sec sobrecalentat fins a 180º. 
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Mesures preventives i/o correctores  
 
Mesures estructurals  
 
L’eliminació de les esquerdes de parets i fusta de mobles, l’arranjament de forats o espais entre 
habitacions, les reparacions de l’empaperats, sòcols, marcs de portes i finestres, i punts 
d’electricitat (tipus endoll), són mesures que redueixen els llocs de refugi de la plaga i per tant 
col·laboren en un bon manteniment de l’equipament facilitant la detecció de plagues quan 
entren en un espai i afavorint el control degut a la reducció dels llocs de refugi.  
 
D’altra banda la col·locació de fundes anti-xinxes és una mesura de protecció que evita la 
colonització d’aquest elements per les xinxes, eliminant així un dels punts més importats de 
refugi de la plaga. 
 
Sanejament i ordre 
 
Les bones pràctiques d’higiene domèstica ajudaran de manera important a controlar i reduir les 
poblacions d’aquests insectes. En aquest sentit són especialment importants les mesures 
relacionades amb la gestió de la roba, de manera que tot el material de roba presumptament 
afectat no s’hauria de moure’s sense haver procedit prèviament a un rentat en calent - llençols, 
mantes, fundes dels llits...-  ja que aquests articles no han de ser tractats amb insecticides. Els 
articles no rentables es poden ficar a l'assecadora, o fer un rentat en sec per eliminar totes les 
formes de vida. 
 
Temperatura 

 
Cal tenir en compte que les xinxes són molt sensibles als canvis de temperatura, i aquest 
fonament s’utilitza per eliminar-les.  
Rentat: 3,2 kg de pes sec de roba. Rentat a 60 º C durant 20 minuts elimina adults, nimfes i ous 
Assecat: 3,2 kg de pes sec de roba a l'assecadora en cicle calent (50 º C) durant 30 minuts, 
elimina adults, nimfes i ous 
Neteja en sec: Neteja professional en sec amb percloroetilè. Elimina el 100% dels adults, 
nimfes i ous 
Congelació: 2,5 kg de roba al congelador d'un frigorífic domèstic estàndard amb una 
temperatura mínima de -18 ° C durant 8 hores elimina totes les formes de vida. 
 

Recomanacions per evitar la infestació per xinxes 
 
Recomanacions generals 
 
Hi ha un conjunt de recomanacions de caire general que són d’especial importància per evitar 
una infestació per xinxes, així com la seva possible dispersió: 

 No portar a casa roba, catifes, matalassos, mobles o llits abandonats. 
 Inspeccionar acuradament qualsevol element que entri a casa d’origen conegut o 

desconegut: cadiretes de cotxe, joguines, catifes.... 
 Prendre precaucions quan es vagi de viatge: embalatge de maletes, tenir cura d’elles.... 
 Inspeccionar les maletes abans de tornar a casa, i rentar la roba a la tornada. 
 Segellar totes les esquerdes de la casa especialment les de les habitacions: sòcols, 

endolls, marcs... 
 Reparar el paper i la pintura que s'estigui enlairant. 
 Reparar els forats a les parets, aquells ubicats al voltant de les canonades i els 

conductes que connecten les habitacions. 
 Evitar moquetes, tapissats així com qualsevol element decoratiu tèxtil. 
 Destruir els articles infestats perquè no puguin ser reutilitzats (previ tractament). 
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Recomanacions per a instal·lacions d’especial risc.  

 
L’activitat de determinats equipaments com són els dormitoris col·lectius, albergs i 
especialment els destinats a serveis socials i atenció a persones sense domicili fix, fan que 
siguin considerades instal·lacions de risc degut a l’elevat trànsit de gent d’orígens molt 
diferents.  
 
Aquest tipus d’equipaments haurien de disposar d'un pla específic de prevenció i gestió de 
riscos d'infestació per xinxes dels llits, que inclogués un conjunt de mesures de caire preventiu 
a prendre pels responsables amb l’objectiu de reduir els riscos derivats de l’activitat, que 
s’haurien d’intensificar en cas d’afectació.  

 Formació: coneixement de la plaga per part del personal del centre. 
 Protocol d’entrada d’usuaris (procediment d’acollida). 

- Informació i recollida de dades: 
o Coneixement de l’origen dels usuaris. 
o Antecedents: picades, convivència mascotes.... 

- Tots els usuaris han de deixar les pertinences que no ha d’utilitzar al magatzem 
degudament hermetitzades (bosses de plàstic termosegellades). 

- Tota la roba o elements que no es deixin al magatzem ha de rentar-se, de manera 
que tinguin un accés controlat a les habitacions. 

- Tots els usuaris hauran de passar per la dutxa, la roba que portaven es rentarà, i 
se’ls donarà roba neta. 

 Equips i materials de l’equipament. 
o Rentadora i assecadora 
o Aspiradora amb filtres HEPA  
o Fundes anti-xinxes als matalassos 
o Bosses de plàstic i termo-segelladora 
o Cubells de roba hermètics 

 Sistema de recollida d’incidències. 
 
En cas de detecció de la plaga caldrà contractar un servei professional de control de plagues, i 
sol·licitar visites de seguiment fins controlar el problema. 
 

Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes 
Barcelona, maig de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


