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CONSORCI DE SERVEIS AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES
DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
ANUNCI
del Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià,
sobre aprovació deinitiva d’una ordenança.
Des del CODE, s’ha procurat la tramitació d’una ordenança per a tots els municipis membres, per cobrir la necessitat de comptar amb un instrument per poder
intervenir, en el control i prevenció dels culícids. El Ple en sessió de data 16 de
desembre de 2008 va aprovar un model d’ordenança per trametre als diferents
municipis membres, per a la seva consideració i aprovació.
Hem rebut els acords d’aprovació de l’Ordenança reguladora per al control i prevenció del culícids per part dels Ajuntaments següents i amb la data d’aprovació que
consta als efectes de publicació conjunta de l’exposició pública dels expedients.
Membres
L’Ampolla
Amposta
Camarles
El Perelló
Sant Jaume d’Enveja
L’Aldea

Data de l’acord
17.02.09
25.05.09
22.04.09
17.02.09
25.05.09
19.12.08
(BOPT 5.01.09, BOPT 12.03.09)

Text de l’ordenança aprovat inicialment:
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS CULÍCIDS
PREÀMBUL
La forta presència de mosquit en algunes zones determinades, fa que s’hagi
d’intervenir en espais tant públics com privats per a 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 dels mosquits al
municipi, regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades, així com
permetre als òrgans competents sancionar aquells que permetin la reproducció
dels culícids.
Aquesta ordenança s’ajusta al marc competencial del Text refòs de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, a la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya i a la Llei 7/2003 de
protecció de la salut.
CAPÍTOL I: Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Fonamentació.
1. La present Ordenança té la seva justificació en el que disposa l’article 43 de la
Constitució Espanyola “es reconeix el dret a la protecció de la salut” i “és competència dels poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures
preventives, etc.”, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, l’article 4 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim i l’article 8 del Decret
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim Local de Catalunya.
2. Per a l’aprovació i publicació de la mateixa, s’estarà al que disposen els articles
49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els articles 177 i 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
Article 2. Objecte
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les condicions a les que s’hauran
de sotmetre totes aquelles actuacions encaminades al control dels Culícids en
aquest terme municipal, així com la intervenció municipal en aquelles activitats i
situacions per tal de garantir la salubritat pública, qualitat de vida i benestar dels
seus ciutadans.
2. Aquesta ordenança neix amb l’esperit d’establir una conducta responsable en
els ciutadans, atès que el problema generat per un particular, no sols li afecta a ell,
sinó que afecta a la resta de la col·lectivitat.
Article 3. Àmbit d’aplicació
1. 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 dels culícids, ubicats
en el municipi.
2. El municipi com a membre del CODE, compta amb els serveis d’aquest ens
per al control dels Culícids del seu terme municipal que per motius de salubritat
pública, puguin afectar la qualitat de vida i el benestar dels seus ciutadans. Els
controls es realitzaran amb el personal que disposa el CODE, baix la supervisió dels
seus tècnics, aplicant com a base de control el mètode antilarvari (seguiment sels
punts de cria i control larvari de les poblacions generades), utilitzant els productes
antilarvaris més adequats, eficaços, respectuosos amb la fauna acompanyant,
autoritzats i més punters.
3. A grans trets, el control de culícids s’aplica en tres àmbits: urbà, agrícola i el
d’espais naturals. Cadascun d’ells amb metodologia, tècnica i objectius concrets.
4. Sols en moments de forta presència de mosquits en una àrea determinada,
motivat per la impossibilitat material o física de control d’un focus larvari pròxim
de grans magnituds, està previst realitzar controls adulticides. Aquests es realitzaran
per mitjà terrestre, mitjançant la nevolització de productes adulticides de manera
controlada, homologats i autoritzats pels organismes corresponents.
Article 4. Àmbit urbà
1. Respecte de la problemàtica urbana, generada fonamentalment pels mosquits
del gènere Culex, es fixen els següents criteris d’obligat compliment, per part dels
particulars:
a) En la delimitació del nucli urbà, d’acord amb el planejament vigent, queda
prohibit el rec per inundació de camps de conreu, solars i d’altres terrenys, que suposi una inundació total o parcial de la superfície, la qual comporti que el terreny
estigui inundat més de dos dies, evitant així, el desenvolupament de les larves de
mosquits.
b) Les parcel·les o solars urbans edificats o no, inclosos en l’àrea esmentada, el
propietari vetllarà perquè es mantinguin les següents condicions:
- Evitar la inundació de la parcel·la.
- Evitar l’existència de l’aigua peridomèstica (tota aigua de tipus sanitari o d’ús
domèstic, haurà d’estar conduïda de forma soterrada al corresponent clavegueram
municipal).
- De no disposar de zona de clavegueram municipal, i utilitzar una fossa sèptica, aquesta haurà d’estar soterrada, amb les corresponents obertures (ventilació i
buidat), totalment tapats amb tela mosquitera. Serà responsabilitat del propietari
la corresponent revisió periòdica d’aquesta tela, amb la finalitat de garantir el seu
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perfecte estat de conservació, evitant així, que aquestes aigües siguin utilitzades
com a punts de proliferació de mosquits.
- Tenir el conjunt de la parcel·la o solar net i sense acumulació d’andròmines
ni recipients (pneumàtics, bidons, poals, llaunes, etc.), és a dir, tot element que
pugui contenir aigua de pluja, ja que aquesta esdevé un excel·lent punt de cria de
mosquits.
- Procurar que l’aigua retinguda en els sifons exteriors de l’habitatge, no pugui
allotjar poblacions de mosquits. Es recomana afegir-hi periòdicament un rajolí de
gas-oil o oli, que formarà una petita pel·lícula superficial, que inhibeix el desenvolupament larvari.
- Els dipòsits d’aigua potable, de les teulades o soterrats, es mantindran en perfecte
estat de conservació i amb la seva tapa corresponent.
- D’existir alguns punts d’acumulació d’aigua (piscina, bassa de reg o ornamental), aquestes estaran ben entretingudes. La primera clorada, i les altres col·locant
peixes larvofags, que mantindran el lloc net de larves de mosquit (en aquest cas el
CODE pot facilitar aquests peixos).
- De criar animalets a la parcel·la o solar, es procurarà canviar l’aigua dels abeuradors i demés punts d’aigua, al menys un cop a la setmana, evitant així, el desenvolupament larvari.
c) 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.
Article 5. Àmbit industrial
1. Respecte a les activitats industrials que comportin acumulació exterior d’aigua, aquesta serà vigilada pels responsables de l’activitat, perquè no esdevingui
un focus de cria.
2. Tota acumulació de possibles receptacles d’aigua no podran ser dipositats
a l’exterior. De ser materialment impossible, aquests hauran d’estar tapats amb
una lona impermeable, evitant que l’aigua de pluja pugui acumular-se i esdevenir
un focus de cria. Presenta especial menció, l’acumulació de pneumàtics usats a
l’intempèrie.
3. Tota possible implantació d’una activitat que comporti l’acumulació d’aigua
exterior, o bé condicioni el normal desenvolupament de la campanya de control,
haurà de ser estudiat el projecte d’implantació, pels serveis tècnics municipals i el
tècnic del CODE.
Article 6. Àmbit rural
1. Tota superfície de terreny de titularitat privada que no estigui conreada hi
hagi esdevingut erm el propietari estarà obligat a:
a) Permetre el lliure accés al personal especialitzat en el control de mosquits.
b) No modificar el comportament hídric de la zona que afavoreixi la periòdica
inundació no natural d’aquests terrenys. Així com fer el necessari per tal que la
superfície no esdevingui un focus de cria artificial de cria de mosquits, especialment del gènere Aedes.
c) Previ informe dels tècnics de CODE quan es detectin anomalies d’aquest tipus
seran objecte d’un estudi aprofundit per part dels tècnics municipals corresponents
i llurs propietaris, a fi de cercar la formula idònia per resoldre la problemàtica
generada per aquest focus de cria. Cas de ser necessari de dur a terme treballs de
millora, aquests seran a càrrec del propietari.
Article 7. Qualificació del sòl
Als efectes dels apartats anteriors, la classificació urbanística, qualificació,
zonificació i sector urbanístics són els que figuren al planejament vigent en cada
moment al municipi.
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CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI
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 o per personal del CODE, en funcions d’assistència tècnica al municipi, que en 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 la propagació dels mosquits.
2. Les persones que fa referència l’article 3 resten obligades a facilitar informació exacta i veraç de llurs espais, béns 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 qualificació de les infraccions
Les infraccions a què fa referència l’article 10 es qualifiquen com 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. Aquest criteris poden
ésser valorats separadament o conjuntament.
Article 12. Qualificació 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.
Es consideren 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 per omissió, en la comissió del fet infractor.
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Article 14. Sancions
Les infraccions a que fa referència l’ article 12 han d’ésser sancionades amb
multes, d’acord amb la gradació següent:
Infraccions lleus, fins a 200 €
Infraccions greus, de 201 a 400€
Infraccions molt greus, de 401 fins a 600€
DISPOSICIONS ADDICIONALS
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’hauran d’adaptar les ordenances i reglaments municipals, que regulin matèries que s’oposin a les prescripcions
d’aquesta.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, en tot allò que no contradigui el que disposa la Llei 7/1985,
de 2 d’abril i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, entrarà en vigor al dia següent
d’estar publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà
vigent fins que no s’acordi la seva modificació i/o derogació.”
Aquest anunci es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Butlletí Oficial de la Província amb termini d’exposició pública de 30 dies, que
comptarà a partir de l’endemà de la última publicació al DOGC o al BOP, i es fa
saber que un cop transcorregut dit termini sense que es formuli cap reclamació o
suggeriment, quedarà definitivament aprovada.
Amposta, 30 de juny de 2009
RAÜL ESCOSA
Director
PG-246630 (09.187.110)
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