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ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL  DEL 
MOSQUIT TIGRE (Aedes albopictus) 

PREÀMBUL 

L’estiu del 2004 es va detectar per primer cop la presència de l’espècie de mosquit Aedes 
albopictus, més conegut com a mosquit tigre, al nostre país. Des de llavors s’ha pogut 
comprovar la seva presència, en nombre significatiu, en determinades zones del nostre 
municipi. 

Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties, a Catalunya no se n’ha constatat 
la transmissió. Tanmateix, és una espècie invasora de mosquit que cal controlar i prevenir-
ne la presència i proliferació pels efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra 
població. 

La forta presència de mosquits en algunes zones del municipi fa que s’hagi d’intervenir en 
espais tant públics com privats per poder dur-hi a terme les actuacions necessàries per 
garantir el benestar de la ciutadania, així com també la protecció de la salut i el respecte al 
medi ambient. 

La forma d’acomplir aquest objectiu consisteix a aportar la informació, les solucions i els 
consells necessaris als ciutadans per minimitzar la presència del mosquit al municipi, 
regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades, així com permetre als 
òrgans competents sancionar les conductes responsables de la reproducció del mosquit 
tigre. 

Article 1. Objecte 

Aquesta ordenança té com a  finalitat controlar i reduir al màxim el nombre d’exemplars de 
l’espècie Aedes albopictus  així com minimitzar els efectes nocius que aquests mosquits 
puguin ocasionar a la població. 

Article 2. Àmbit d’aplicació i usos afectats 

Queden incloses 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 ubicat al municipi de Sant Cugat del 
Vallès. 

Article 3. Definicions 

A l'efecte d’aquesta ordenança, es defineix: 

Aedes albopictus: Mosquit tigre. És un mosquit de la família dels culícids, d’un  color molt 
fosc, quasi negre, amb unes bandes característiques de color blanc platejat a les potes i 
una ratlla blanca al dors que baixa des del cap fins al tòrax. La seva mida oscil·la entre els 
5 i els 10 mm. 

Ous: Cossos negres i ovalats que posa la femella del mosquit tigre. No són visibles a simple 
vista. Són importants perquè asseguren la supervivència de l’espècie durant l’estació freda. 
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 Larves: Fase de desenvolupament de l’insecte en sortir de l’ou. Són aquàtiques, obscures, 
sense ales, vermiformes, i no tenen cap semblança amb l’individu adult. Les seves 
dimensions són d’uns 5 mm de llargària, i triguen de 5 a 10 dies a transformar-se en pupes. 
Les larves s'alimenten de matèria orgànica suspesa a l'aigua i poden semblar petits 
capgrossos a primera vista. 

Pupa: Fase posterior a la larva, d’una durada d’uns dos dies, en què es produeix la 
metamorfosi que donarà lloc al mosquit adult. 

Aigües estancades: Acumulació d’aigües quietes de qualsevol extensió. En quedar 
lliurement a disposició dels mosquits, hi poden pondre els ous i, per tant, reproduir-s’hi. Un 
període de no-renovació de l’aigua de cinc dies pot ser suficient per a completar una 
generació de mosquits tigre. 

Article 4. Criteris generals. Regulació d’aigües es tancades 

Aquesta ordenança requereix a 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 a Sant Cugat del Vallès, que evitin l’abandó, tant 
a l’espai públic com al privat, de contenidors i objectes (pneumàtics, ampolles, llaunes, 
bosses o lones de plàstic, fonts ornamentals, ornaments de jardí, etc.),que puguin acumular 
aigua i, com a conseqüència, pugui reproduir-se  el  mosquit tigre. 

Els propietaris de solars estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa, lliures 
de recipients o qualsevol mena d’objecte abandonat, així com també a mantenir la 
vegetació herbàcia sota control periòdic. 

Article 5. Actuacions generals 

Les persones que es trobin en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança han d’ajustar les 
seves actuacions a les prescripcions següents: 

a) S’han de posar sota cobert tots els objectes que es trobin a l’aire lliure i en  què es pugui 
acumular aigua. En el cas que no es puguin retirar, cal invertir-los o foradar-ne el fons. 

b) Els plats de test s'han de retirar i, quan això sigui impossible, caldrà que es mantinguin 
secs. Com a alternativa s’han de fer servir mètodes hidropònics o irrigadors automàtics de 
circuit tancat. Els centres de jardineria a l’aire lliure són punts de risc i s’ ha de tenir cura 
que a les nombroses safates i als testos amb aigua no hi proliferin larves de mosquits 
mitjançant l’aplicació rigorosa de les normes exposades. 

c) En el cas de que es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua a 
l’exterior (exemple: bidons per al reg d’horts, etc.), cal que aquest es mantingui tancat, 
mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima). 

d) Quan sigui imprescindible tenir aigua en recipients destapats (per exemple, en 
abeuradors  per a animals), cal que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana, com a 
mínim. 

e) Les basses o piscines de qualsevol capacitat, han de ser mantingudes tot l’any amb el 
tractament desinfectant habitual. Quan estiguin buides, s’han de mantenir completament 
eixutes, i això cal controlar-ho després de les pluges, perquè una piscina amb pocs 
centímetres d’aigua al fons té més risc, pel que fa a la generació de mosquits, que una 
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piscina totalment plena. Una de les pràctiques que es porten a terme per evitar que 
s’acumuli aigua en les piscines és fer uns forats en la part més fonda. Una altra alternativa 
per a les basses és la introducció de peixos vermells o carpes, que són depredadors de les 
larves dels mosquits. 

f) Els gestors de manteniment dels edificis han de tenir cura dels dipòsits d’aigua de les 
instal·lacions de climatització comunitàries, com també dels col·lectors d’aigües dels 
edificis, com ara canaleres de teulada o sifons de pati. 

g) Cal evitar l’acumulació d’aigua als forats dels troncs dels arbres fet que es pot aconseguir 
de manera definitiva omplint-los amb àrids inerts, com ara sorra. 

En el cas de qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigües no previst en aquesta ordenança, 
cal notificar-ne l'existència als Serveis Tècnics de l’Ajuntament perquè en puguin 
determinar el nivell de risc i  la perillositat pel que fa a la reproducció del mosquit tigre. 

Article 6. Situacions específiques 

Es consideren d’especial atenció els llocs que s’esmenten a continuació, donat que es 
tracta d’espais que poden contenir aigües estancades. Aquests espais cal que compleixin, 
a més a més, les actuacions generals especificades als articles 4 i 5. 

a) Cementiris: 
Tots els recipients contenidors de flors estaran foradats per la base per a impedir 
l’acumulació d’aigua. La humitat s'ha de mantenir mitjançant esponges o  similars, o bé 
omplint el recipient amb sorra fins a més amunt de la superfície de l’aigua, de manera 
que no hi quedi aigua lliure. 
 

b) Activitats que utilitzen pneumàtics usats: 
S’han de mantenir sota cobert en espera que siguin recollits pels gestors de residus. En 
els casos en què es justifiqui adequadament la impossibilitat de fer-ho, s’accepta que es 
mantinguin a l’aire lliure amb la condició imprescindible que els pneumàtics estiguin 
coberts per una lona impermeable que n’impossibiliti la inundació. 
La mateixa condició s’aplica als pneumàtics que hi pugui haver a les deixalleries o en 
altres magatzems.  
En dipòsits específics de pneumàtics usats cal mantenir aquestes mesures de seguretat 
addicional: 

- Desbrossament  mensual de la vegetació herbàcia i arbustiva de la perifèria del solar 
on s’emmagatzemen les rodes. 

- Apilament de les rodes en columna vertical, mai en pilots aleatoris. 

- Cobertura de les columnes verticals amb material impermeable. 

- Cal garantir una bona rotació dels pneumàtics i prioritzar la destrucció ràpida dels 
pneumàtics provinents de zones afectades. 

Les granges solen usar pneumàtics  com a element per fixar les lones i els plàstics 
protectors per a l'emmagatzematge del farratge per al bestiar. Cal substituir aquests 
pneumàtics  per altres elements que puguin complir la mateixa funció. 

c) Escoles i parcs infantils: 
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Els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment en èpoques de 
vacances, en què  pot romandre més temps. En cas que hi hagi pneumàtics destinats al 
joc, s'han de mantenir, preferentment mitjançant perforació o bé col·locant-los semi 
enterrats, en posició vertical. Els que no estiguin immobilitzats s’han de desar sota 
cobert en els períodes en què no s’utilitzin. 
 

d) Espais considerats patrimoni natural i de la biodiversitat: 
    Si hi ha constància de la presència del mosquit tigre en aquests espais, la intervenció de 

les administracions públiques competents per prevenir-ne la introducció i evitar-ne la 
propagació s’ha de fer conforme a l’establert a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat i al Reial decret 1628/2011, de 14 de novembre, 
pel qual es regula la llista i el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. 
Actualment, a Sant Cugat del Vallès existeixen els següents espais patrimoni natural i 
de la biodiversitat: Parc Natural de la Serra de Collserola i l’estany dels Alous. 

Article 7. Control de les actuacions 

1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a l’efecte, així 
com pels funcionaris de la policia local, per personal d’altres administracions 
supramunicipals en funcions d’assistència tècnica al municipi o per empreses contractades 
per l’Ajuntament, els quals poden, acreditats degudament i en compliment de les seves 
funcions, accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada, 
i també requerir que les persones obligades adoptin les mesures necessàries per a la 
prevenció o el restabliment de les condicions que evitin la proliferació i/o la propagació  del 
mosquit tigre. 

2. Les persones a què fa referència l’article 2 resten obligades durant la inspecció a facilitar 
informació exacta i veraç sobre els espais, els béns i els objectes que siguin seus i estiguin 
afectats pels preceptes d’aquesta ordenança, i permetre l’activitat inspectora. 

Article 8. Procediment d’actuació 

1. L’actuació inspectora es pot iniciar d’ofici o a instància de qualsevol persona física 
o jurídica, per simple denúncia. 

2. Si amb la comprovació a les instal·lacions de titularitat pública o privada es constata 
l’incompliment de les prescripcions detallades a l’article 5 i 6 de la present 
ordenança, s’iniciarà un procediment que permeti l’esmena de les deficiències 
detectades. 

3. Aquest procediment d’esmena s’inicia mitjançant la notificació a les persones 
recollides a l’article 2, que disposen de quinze dies per  corregir les deficiències que 
afavoreixen la presència del mosquit tigre. L’òrgan competent, de manera 
excepcional i per causes justificades, pot acordar l’ampliació del termini per  corregir 
les deficiències detectades. 

4. Es procedirà a l’arxivament de l’expedient si de la tramitació del procediment 
d’esmenes en resulta que les instal·lacions compleixen amb les prescripcions 
recollides a l’article 5 i 6. 

5. Si en el termini de deu dies no s’han esmenat les deficiències detectades, es 
procedirà a la incoació d’un expedient sancionador, sense perjudici que, si els 
inspectors, com a conseqüència de la seva activitat d’inspecció i control, comproven 
que hi ha un risc per a la salut o indicis raonables de risc, puguin acordar una 
intervenció immediata. En aquest cas l’Ajuntament adoptarà les mesures cautelars 
i les executives subsidiàries oportunes, les despeses de les quals aniran a càrrec 
dels responsables. 
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Article 8. Procediment sancionador. Principis gener als 

El procediment sancionador s'ha d'ajustar a les disposicions legals relatives al procediment 
administratiu, als principis establerts a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i al procediment establert al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, amb les especificacions 
corresponents establertes a la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya. 

El termini per dictar i notificar la resolució d’un expedient sancionador és de 9 mesos. 

Article 9. Infraccions 

Un cop finalitzat el procediment d’esmena, es considerarà infracció l’incompliment de les 
prescripcions detallades als articles 5 i 6 de l’ordenança: 
 
a) No posar sota cobert tots els objectes que es trobin a l’aire lliure i en els quals es pugui 
acumular aigua (contenidors, pneumàtics, etc.) En el cas que no es puguin retirar, no 
invertir-los o no foradar-ne el fons . 
b) No retirar els plats de test, i quan això sigui impossible, no mantenir-los secs. No portar 
a terme alternatives com fer servir mètodes hidropònics o irrigadors automàtics de circuit 
tancat.  
c) En el cas de que es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua a 
l’exterior (exemple: bidons per al reg d’horts, etc.), no mantenir-lo tancat, mitjançant una 
tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima). 
d) Quan sigui imprescindible tenir aigua en recipients destapats (per exemple, en 
abeuradors  per a animals), no renovar aquesta aigua com a mínim dos cops per setmana. 
e) No mantenir les basses o piscines de qualsevol capacitat, durant tot l’any amb el 
tractament desinfectant habitual. Quan estiguin buides, no mantenir-les completament 
eixutes. No aplicar alternatives  per a les basses, com la introducció de peixos vermells o 
carpes que són depredadors de les larves dels mosquits. 
f) No tenir cura dels dipòsits d’aigua de les instal·lacions de climatització comunitàries, ni 
dels col·lectors d’aigües dels edificis, com ara canaleres de teulada o sifons de pati. 
g) No evitar l’acumulació d’aigua als forats dels troncs dels arbres. 
h) No evitar qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigua no previst en aquesta ordenança 
que faciliti la reproducció del mosquit tigre. 
 
Article 10. Criteris per a la classificació de les infraccions  

Les infraccions es classifiquen com a lleus, greus o molt greus tenint en compte els criteris 
següents: la intencionalitat del subjecte infractor, el risc per a la salut, la quantia de 
l’eventual benefici obtingut, la gravetat de l’alteració sanitària i social produïda, 
l’incompliment dels requeriments o les advertències previs per qualsevol mitjà, el nombre 
d’afectats, la durada dels riscos i l’existència de reiteració o reincidència. Aquests criteris 
poden ésser valorats separadament o conjuntament. 

Article 11. Qualificació de les infraccions 

1. En funció dels criteris establerts a l’article anterior, es consideren infraccions lleus totes 
les definides a l’article 9 de la present ordenança, en relació amb els articles 5 i 6. 

2. Es consideren infraccions greus: 

- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en el període dels dos anys 
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anteriors. 

- Dificultar o impedir la tasca d’inspecció. 

3. Es consideren infraccions molt greus: 

- La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període dels cinc anys 

anteriors. 

Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any; les greus, al cap de dos anys, i les 

molt greus, al cap de quatre any 

Article 12. Sancions 

1. Les infraccions a què fa referència l’article 11 d’aquesta ordenança han d’ésser 
sancionades amb multes, d’acord amb les prescripcions establertes al títol V sobre el règim 
sancionador de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya: 

a) Infraccions lleus, fins a 200 euros. 
b) Infraccions greus, de 201 a  1000 euros. 
c) Infraccions molt greus, de 1000 a  3000 euros. 

2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’un any; les imposades 
per infraccions greus, al cap de dos anys, i les imposades per infraccions molt greus, al cap 
de tres anys. 

3. La imposició d’una sanció no és incompatible amb l’obligació del subjecte responsable 
de retornar la situació alterada al seu estat originari ni amb el pagament de les 
indemnitzacions corresponents. 

Article 13. De l’execució subsidiària 

Es subjectarà al règim previst a l’article 98 de la llei 30/1992 de règim jurídic de les 
Administracions Públiques , les actuacions que es portin a terme en desenvolupament de 
l’article 8.4 de la present ordenança. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 

En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança, cal atenir-se al que prevegin les 
ordenances reguladores corresponents, sens perjudici de l’establert per altres normes 
sectorials de rang superior. 

Segona 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’han d’adaptar les altres ordenances i 
reglaments municipals que regulin matèries que s’oposin a les prescripcions d’aquesta 
ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Els preceptes d’aquesta ordenança, que incorpora sistemàticament aspectes de la 
legislació estatal i autonòmica, s’entén que queden automàticament modificats en el 
moment en què es produeixi la revisió d’aquesta legislació. En el supòsit de modificació de 
la legislació estatal i autonòmica continuaran essent vigents els preceptes d’aquesta 
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ordenança si són compatibles i permeten una interpretació harmònica amb els nous 
preceptes de la legislació de referència, i mentre no hi hagi adaptació expressa. 

Aquesta ordenança entrarà en vigor en el termini de 15 dies a partir de la seva publicació 
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. 

Contra l’esmentat acord definitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. Això no obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre que 
considereu procedent. 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 31 de maig de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


