AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

Ordenança Municipal No fiscal XXII per a la prevenció i control del mosquit
tigre
PREÀMBUL
L’estiu del 2004 es va detectar la presencia de l’espècie de mosquit Aedes
albopictus, més conegut com a mosquit Tigre, al municipi de Cerdanyola del Vallès.
L’estiu de l’any 2006 ja es va poder detectar la seva presència, en nombre
significatiu, per determinats municipis del Baix Llobregat, i al 2007 al municipi
d’Esparreguera.
Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, a
Catalunya no n’és transmissor. Però és una espècie forana de mosquit que cal
controlar i prevenir pels efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població.
La seva picada és més forta i persistent, a més és una espècie diürna.
La forta presència de mosquit en alguna zona determinada del municipi, fa que
s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per poder-hi realitzar les
actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la
seguretat en la salut i el medi ambient.
La forma d’acomplir aquest objectiu consisteix en aportar la informació, solucions i
consells necessaris als ciutadans per evitar la presència de mosquit tigre al municipi,
regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades, així com permetre als
òrgans competents sancionar aquells que permetin la reproducció del mosquit tigre.
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per finalitat controlar el nombre d’exemplars de l’espècie
Aedes albopictus al nostre municipi, així com minimitzar els efectes que aquesta
espècie de mosquit pugui ocasionar a la nostra població.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança, totes les persones
físiques o jurídiques que siguin propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes
susceptibles de crear les condicions de proliferació del mosquit tigre, ubicats al
municipi d’Esparreguera.
Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta ordenança, es defineix:
Aedes albopictus: Mosquit Tigre. És un mosquit de la família dels culícids, de color
molt fosc, quasi negre, amb unes bandes característiques de color blanc platejat a
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les potes i una ratlla blanca al dors que baixa des del cap fins al tòrax. La seva mida
oscil·la entre els 2 i 10 mm, tot i que normalment fa uns 6 o 7 mm. Els ous són de
color negre i ovalats, d’uns 0,5 mm de llargària i 0.16 mm d’amplada. Les larves, de
dimensions entre 1 i 10 mm de llargària, triguem de 5 a10 dies per transformar-se en
pupes, i aquestes dos dies per transformar-se en adults. Les larves s’alimenten de
matèria orgànica suspesa en l’aigua.
Aquesta espècie de mosquit s’ha d’adaptar molt bé al nostre territori, colonitzant
nous hàbitats i nidificant en masses d’aigua artificials petites, estancades que els
recorda el seu hàbitat original, com bidons, gerros, plats de testos, cubells,
pneumàtics o altres tipus de recipients.
Larves: primera fase de desenvolupament d’un insecte en sortir de l’ou, sense ales i
generalment verniforme.
Pupes: insecte que ha passat l’estat de larva i prepara la seva darrera metamorfosi.
Aigües estancades: acumulació d’aigua que, en quedar lliurement a disposició dels
insectes, aquests poden pondre-hi ous i, per tant, reproduir-se.
Perill: (per la salut i el benestar social): l’agent biològic, químic o físic, o la propietat
d’un aliment, que pot provocar un efecte nociu per la salut i per al benestar social.
Risc: (per a la salut i el benestar social): la probabilitat d’un efecte nociu per a la
salut i de la gravetat d’aquests efecte, com a conseqüència d’un perill en els
aliments, en l’aigua o el medi, entre altres.
Article 4. Criteris Generals. Regulació d’aigües estancades.
Aquesta ordenança requereix totes les persones físiques o jurídiques que siguin
propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les
condicions de proliferació del mosquit tigre, ubicats en el municipi d’Esparreguera,
que evitin l’abandó, definitiu o temporal, tant a l’espai públic com al privat, de
contenidors i objectes, sigui quina sigui la seva naturalesa i dimensions (per
exemple: pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de plàstic, fonts
ornamentals, ornaments de jardins, etc) les quals puguin acumular aigua i com a
conseqüència pugui reproduir-s’hi el mosquit tigre.
Article 5. Actuacions generals.
Les persones que es trobin en l’àmbit d’aquesta ordenança hauran d’ajustar llurs
actuacions a les prescripcions següents:
•

Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui
acumular aigua. En el cas d’elements fixes i objectes que no es puguin retirar,
s’hauran de revisar atentament almenys dos cops a la setmana i procedir a
eliminar qualsevol cúmul d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin
a omplir.
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•

•

En els casos que es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient
amb aigua a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant
una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
Quan sigui imprescindible tenir aigua en recipients destapats (per ex.
abeuradors per animals) caldrà que aquesta aigua es renovi dos cops per
setmana, com a mínim.

•

Els plats de test, quan aquests no puguin retirar-se, caldrà mantenir-los secs.

•

En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua
que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb
alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas de les piscines),
introduint-hi peixos (per exemple, Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé
col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que
cobreixi completament la superfície d’aigua.

•

Evitar l’acumulació d’aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi
algun material que tapi el forat, no permetent que hi entri l’aigua i que no
aporti pes a la soca).

•

Els pneumàtics s’hauran de mantenir secs i a cobert.

Per qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigües no contemplat a la present
ordenança, caldrà notifica la seva existència a la Regidoria de Salut Pública de
l’Ajuntament per a que pugui determinar el seu nivell de perillositat pel que fa a la
reproducció del mosquit tigre.
Article 6. Situacions específiques.
Es consideren d’especial atenció les situacions que s’esmenten a continuació, donat
que es tracta d’espais que poden contenir aigües estancades. Aquests espais caldrà
que compleixin les actuacions generals especificades a l’article 5.
•

Cementiris: tots els recipients contenidors de flors estaran foradats per la
base per impedir l’acumulació d’aigua, la humitat es mantindrà mitjançant
esponges o similars.

•

Horts solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais lliures de
possibles focus de cria de mosquit tigre.

Article 7. Tractaments específics.
En els casos que es consideri oportú es recorrerà al tractament amb productes que
tècnics qualificats considerin adequats. Aquests tractaments només els podrà dur a
terme personal autoritzat.
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Article 8. Control de les actuacions.
1.- L’actuació inspectora podrà ser realitzada pels tècnics municipals designats a
l’efecte, pels agents de la policia local i per personal d’entitats supramunicipals, en
funcions d’assistència tècnica al municipi, que tots els casos gaudiran de caràcter
d’agents de l’autoritat, i podran accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència,
de titularitat pública o privada, així com ordenar que les persones obligades adoptin
les mesures necessàries per a la prevenció o per al restabliment de les condicions
que evitin la proliferació i/o propagació del mosquit tigre.
2.- Les persones que fa referència l’article 2 resten obligades a facilitar informació
exacta i veraç de llurs espais, bens i objectes afectats pels preceptes d’aquesta
ordenança i permetre l’activitat inspectora dels tècnics municipals.
3.- En el cas que els obligats incompleixin l’ordre imposada, els tècnics municipals
faran un informe dels fets, que servirà de base per a la incoació de l’expedient
sancionador corresponent, sense perjudici què, en els supòsits que els tècnics
considerin necessària una intervenció immediata, l’Ajuntament adopti les mesures
cautelars oportunes, les despeses de les quals aniran a càrrec dels obligats.
Article 9. Procediment sancionador. Principis generals.
El procediment sancionador s’ajustarà a les disposicions legals relatives al
procediment administratiu, als principis establerts a la Llei 30/1992, LRJ PAC, de 26
de novembre, i en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, de la Generalitat de
Catalunya.
Article 10. Les infraccions.
Es considerarà infracció l’incompliment de les prescripcions que preveu aquesta
ordenança.
Article 11. Criteris per a la quantificació de les infraccions.
Les infraccions a què fa referència l’article 10 es quantifiquen con a lleus, greus o
molt greus, tenint en compte els criteris de risc per a la salut, la quantia de l’eventual
benefici obtingut, el grau d’intencionalitat, la gravetat de l’alteració sanitària i social
produïda, la generalització de la infracció i la reincidència. Aquests criteris poden
ésser valorats separadament o conjuntament.
Article 12. Quantificació de les infraccions.
En funció dels criteris establerts a l’article 11 es consideren infraccions lleus:
- Les comeses per simple negligència, sempre que el risc sanitari produït hagi
estat d’escassa incidència.
- Tenir aigua estancada amb larves, pupes o adults de mosquit per incompliment
de les prescripcions de l’article 5.
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Es consideraren infraccions greus:
- L’incompliment dels requeriments específics dels tècnics municipals.
- Proporcionar informació o documentació inexacta o falsa.
- Dificultar o impedir la tasca d’inspecció dels tècnics municipals.
- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
Es consideren infraccions molt greus:
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin les autoritats sanitàries
municipals.
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin els tècnics municipals
quan hi ha perill per a la salut o per al benestar social.
La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
Article 13. Persones responsables
Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present
ordenança totes aquelles persones, siguin físiques o jurídiques, que hagin participat,
per acció o omissió, en la comissió del fet infractor.
Article 14. Sancions.
Les infraccions a que fa referència l’article 12 han d’ésser sancionades amb multes,
d’acord amb la gradació següent:
a) Infraccions lleus, fins a 200 €
b) Infraccions greus, de 201 a 400 €
c) Infraccions molt greus, de 401 a 600 €
DISPOSICIONS ADICIONALS
Primera
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança s’estarà al que prevegin les
ordenances reguladores corresponents.
Segona
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’haurà d’adaptar l’Ordenança
municipal del civisme i la convivència d’Esparreguera, i el Reglament del Cementiri
municipal, així com qualsevol altre que reguli matèries que s’oposin a les
prescripcions d’aquesta.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor un cop obtinguda l’aprovació a que es refereix
la disp. add. 2a del Decret 404/1987, de 22 de desembre, i en tot cas acomplits els
requisits de l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
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Diligència.- Per a fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de
data 18 de setembre de 2008, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de l’ordenança
no fiscal XXII reguladora de la prevenció control de mosquit tigre a Esparreguera,
Transcorregut el termini d’exposició pública (BOP núm. 236, de data 1 d’octubre de
2008, DOGC núm. 5229, de data 6 d’octubre de 2008, i La Vanguardia de data 27
de setembre de 2008) sense que s’hagin presentat al·legacions, es fa constar que
aquest acord ha esdevingut definitiu en data 12 de novembre de 2008 (BOP núm.
283, de data 25 de novembre de 2008, DOGC núm. 5286, de data 29 de desembre
de 2008), entrant en vigor en data 14 de gener de 2009.
El secretari general
Bruno González Valdelièvre
Esparreguera, 15 de gener de 2009
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