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Arenys de Mar, 21 de desembre de 2007.
El Secretari, Àngel Lozano i Pérez.

022007035161
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Atès que no s�ha pogut practicar la notifi-
cació personal a l�interessat al expedient
d�autotutela executiva (Ordres d�execució
2006/3007) de la seva resolució i de l�impo-
sició d�una primera multa coercitiva incoació
per Decret de l�Alcaldia de 19 de novembre
de 2007:

Es disposa la publicació en el tauler d�a-
nuncis d�aquest ajuntament, i en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, d�un
extracte del Decret de resolució, en compli-
ment del que es preveu a l�article 59.5 de la
Llei 30/1992 de règim jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i per tal que serveixi de
notificació en forma.

�Primer. - Imposar a Sánchez Lasa Enrique
una primera multa coercitiva per import de
1000 euros per l�incompliment injustificat del
Decret d�Alcaldia de data 15 de març de
2006, pel qual s�ordenava la realització dels
següents treballs, a fi de conservar l�immoble
de la seva propietat en condicions de segure-
tat:

- Desmuntar i sanejar totes les zones del
terreny que han quedat inestables després de
l�esllavissada.

- Atalussaments de terres a fi d�evitar
noves esllavissades.

- Construcció d�un mur de contenció de
terres.

Segon. - Atorgar a Sánchez Lasa Enrique
un nou termini de quinze dies, perquè proce-
deixi a la realització dels treballs requerits,
amb l�advertiment que el transcurs d�aquest
nou termini sense que hagi donat compli-
ment al requeriment municipal, comportarà
la imposició d�una segona multa coercitiva
per import de 2000 euros.�

Contra aquesta resolució que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar,
recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de 2
mesos a comptar, des de el dia següent a la
publicació del present anunci.

Arenys de Mar, 21 de desembre de 2007.
El Secretari de l�Ajuntament, Àngel Lozano

Pérez.

022007035162
A

Arenys de Mar

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 17 d�octubre de 2007, va
acordar aprovar inicialment l�Ordenança

municipal per a la prevenció i control del
mosquit tigre i altres tipus d�infecció parasità-
ria, acord que es va fer públic en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 261 de data 31
d�octubre de 2007, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5003 de data
7 de novembre de 2007 i en el diari El Perió-
dico de data 9 de novembre de 2007 (pàg.
52).

Atès que durant el termini d�informació
pública només s�ha formulat una al·legació la
qual no ha estat admesa a tràmit i declarada
inadmissible, segons decret de data 20 de
desembre de 2007, l�aprovació inicial ha
esdevingut definitiva, motiu pel qual es
publica a continuació el text íntegre de l�or-
denança:

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA
PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT
TIGRE I ALTRES TIPUS D�INFECCIÓ
PARASITÀRIA

PREÀMBUL

L�estiu del 2007 es va detectar la presència
de l�espècie de mosquit Aedes albopictus,
més conegut com a mosquit tigre, a la vila
d�Arenys de Mar, detectant-se varis focus a
determinades zones del nostre municipi.

Tot i que aquest mosquit és vector de
diverses malalties en alguns països, a Cata-
lunya no n�és transmissor. Però és una espè-
cie forana de mosquit que cal controlar i pre-
venir 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 pri-
vats per a poder-hi realitzar les actuacions
necessàries per garantir el benestar de la ciu-
tadania, així com la seguretat en la salut i el
medi ambient.

La forma d�acomplir aquest objectiu con-
sisteix en aportar la informació, solucions i
consells necessaris als arenyencs per evitar la
presència del mosquit tigre al municipi, regu-
lar aquells espais que puguin contenir aigües
estancades, així com permetre als òrgans
competents sancionar aquells que permetin
la reproducció del mosquit tigre.

Tanmateix es considera necessari evitar
qualsevol altre tipus de focus infecció para-
sitària, motivada per l�incompliment del
deure de conservació dels edificis en condi-
cions de salubritat.
Article 1

Objecte
Aquesta ordenança té per finalitat contro-

lar al nostre municipi les poblacions de
l�espècie invasora del mosquit Aedes albo-
pictus així com d�altres mosquits autòctons, i
qualsevol altre tipus de focus infecció para-
sitària, motivada per l�incompliment del
deure de conservació dels edificis en condi-
cions de salubritat, a fi de minimitzar els
efectes que puguin ocasionar a la nostra
població.

Article 2

Àmbit d�aplicació i usos afectats
Queden inclosos en l�àmbit d�aplicació

d�aquesta ordenança, totes les persones físi-
ques o jurídiques que siguin propietàries,
posseïdores o titulars d�espais, béns, activitats
econòmiques o objectes susceptibles de crear
les condicions de proliferació del mosquit
tigre, i altres tipus d�infecció parasitària, ubi-
cats en el municipi d�Arenys de Mar.
Article 3

Definicions
Als efectes d�aquesta ordenança, es defi-

neix:
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 les
potes i una ratlla blanca al dors que baixa
des del cap fins el tòrax, que presenta una
gran activitat picadora, principalment diürna.
La seva mida oscil·la entre els 2 i els 10 mm,
tot i que normalment fa uns 6 o 7 mm.
Aquesta espècie d�origen asiàtic s�ha adaptat
molt bé al nostre territori, colonitzant nous
hàbitats i criant en petites masses d�aigua
artificials, estancades i tancades que els
recorda el seu hàbitat original, com ara
bidons, gerros, plats de testos, cubells,
pneumàtics o altres tipus de recipients.

Els ous són negres i ovalats, d�uns 0.5 mm
de llargària i 0.16 mm d�amplada i no són
visibles a simple vista. Tanmateix són impor-
tants perquè asseguren la supervivència de
l�espècie durant l�estació freda.

Les larves, primera fase de desenvolupa-
ment d�un insecte en sortir de l�ou, sense ales
i generalment vermiforme, són aquàtiques,
obscures, sense ales i vermiformes, i no tenen
cap semblança amb l�individu adult. Les
seves dimensions oscil·len entre 1 i 10 mm
de llargària, segons el seu grau de creixement
i triguen de 5 a 10 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 i poden semblar
petits capgrossos a primera vista. Tanmateix
els seus moviments freqüents i espasmòdics
les fan força característiques.

Les pupes són l�insecte en la fase posterior
de la larva, té una durada d�uns dos dies i es
produeix la metamorfosi que donarà lloc al
mosquit adult.

Hi ha altres espècies de la família dels
culícids, pròpies de la fauna autòctona i ja
existents quan va arribar el mosquit tigre.
Poden coincidir amb l�hàbitat larvari, princi-
palment en el cas de l�espècie Culex pipiens.
El seu aspecte pot ser molt semblant al del
Mosquit tigre, però no la molèstia que cau-
sen, generalment inferior.

S�entén com aigua estancada l�acumulació
d�aigües quietes de qualsevol extensió que,
en quedar lliurement a disposició dels insec-
tes, aquests poden pondre-hi ous i, per tant,
reproduir-s�hi.

Infecció parasitària: Propagació incontro-
lada de paràsits de qualsevol tipus



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

9 / 1 / 2008Núm. 8 / Pàg. 18

Article 4

Criteris Generals. Regulació d�aigües
estancades

Aquesta ordenança requereix a totes les
persones físiques o jurídiques que siguin pro-
pietàries o posseïdores d�espais, béns o
objectes susceptibles de crear les condicions
de proliferació del mosquit tigre, ubicats a la
Vila d�Arenys de Mar, 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 jardí, testos, etc.) les quals
puguin acumular aigua i com a conseqüència
pugui reproduir-s�hi el mosquit tigre.

Els propietaris de solars estan obligats a
mantenir-los al seu càrrec nets de brossa,
recipients o cap mena d�objecte abandonat
que pugui acumular aigua estancada, així
com de mantenir la vegetació herbàcia,
arbustiva i arbòria sota control periòdic,
practicant les actuacions de desbrossada,
poda i tala necessàries per a reduir la prolife-
ració vegetal que afavoreix la presència del
mosquit tigre i per a minvar, tanmateix, la
càrrega de combustible. Les actuacions
correctores que hagi de prendre l�Ajuntament
en cas d�incompliment seran facturades ínte-
grament als titulars de les finques.
Article 5

Actuacions generals
Les persones que es trobin en l�àmbit d�a-

plicació d�aquesta ordenança hauran d�ajus-
tar llurs actuacions a les prescripcions
següents:

* Neutralitzar, en els seus espais privatius
particulars, tots aquells objectes que es trobin
a l�aire lliure i presentin concavitats que
puguin acumular aigua. En primer lloc caldrà
buidar-los. Per aconseguir un efecte definitiu
caldrà, segons les possibilitats, eliminar-los
definitivament, invertir-los, foradar-ne el fons
o bé traslladar-los a un lloc cobert.

* En el cas d�elements fixes i objectes que
no es puguin retirar, s�hauran de revisar aten-
tament almenys dos cops per setmana i pro-
cedir a eliminar qualsevol cúmul d�aigua,
netejant els recipients i evitant que es tornin
a omplir.

* En els casos en que es consideri impres-
cindible tenir algun tipus de recipient amb
aigua i a l�exterior, caldrà que aquests es
mantinguin tapats, mitjançant una tapa
hermètica o una tela mosquitera prima (malla
de 2 mm de mida màxima).

* Els plats de test hauran de ser retirats, i
quan això sigui impossible, caldrà vetllar per-
què es mantinguin secs; alternativament s�uti-
litzaran mètodes hidropònics o irrigadors
automàtics de circuit tancat.

* 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.

* En el cas concret de les basses o fonts
decoratives, es recomana la introducció de

peixos vermells o carpes, que són depreda-
dors de les larves dels mosquits, o bé
col·locant una tela mosquitera prima (malla
de 2 mm de mida màxima) que cobreixi
completament la superfície d�aigua.

* Com a últim recurs, quan cap dels mèto-
des anteriors hagi estat aplicable, els ciuta-
dans procediran setmanalment a l�aplicació
de productes larvicides sobre l�aigua, que
estiguin autoritzats per aquest ús i per l�apli-
cació domèstica.

* 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,
cosa que es pot aconseguir de forma definiti-
va reomplint-los amb àrids inerts, com ara
sorra.

* Els propietaris o gestors dels horts situats
en espais en desús o solars buits als vorals de
la via pública, hauran de complir amb espe-
cial atenció els preceptes exposats anterior-
ment, especialment pel que fa als bidons de
gran capacitat que solen utilitzar-se en
aquests llocs i que es converteixen en impor-
tants punts de cria pels mosquits. Cas d�exis-
tir aquests bidons hauran de ser hermètica-
ment tancats amb tapes adients.

* Els centres comercials d�articles de jardi-
neria a l�aire lliure són punts d�especial risc i
els seus propietaris posaran una cura especial
perquè a les nombroses safates i testos amb
aigua no hi proliferin larves de mosquits.

* En el cas d�aquelles propietats que dispo-
sin de piscines fixes o portàtils de qualsevol
capacitat, caldrà vetllar perquè no s�acumuli
aigua sense rebre el tractament preceptiu que
eviti la cria i proliferació del mosquit tigre,
mantenint tot l�any el tractament desinfectant
habitual mitjançant cloració de l�aigua o sis-
temes similars. En el supòsit que les piscines
només tinguin un ús temporal i que es deses-
timi fer el manteniment continuat de l�aigua
al llarg de tot l�any, caldrà que els propietaris
procedeixin al buidatge de les seves piscines
i a la col·locació, com a mesura de prevenció
en cas d�episodis de pluja, d�una tela mos-
quitera prima (malla de 2 mm de mida màxi-
ma). En tot cas, caldrà vetllar per la retirada
de l�aigua de pluja que s�hagi pogut acumu-
lar en el vas de les piscines.

* Queda totalment prohibit acumular
pneumàtics, sigui quina sigui la quantitat, en
patis, eixides, jardins, solars i en qualsevol
espai obert o semicobert de caràcter privat o
públic, atès que els pneumàtics són un
important vector de proliferació de mosquit
tigre, i són tanmateix, un focus de contami-
nació ambiental i presenten un risc evident
de combustió. En tot cas, els pneumàtics
s�hauran de gestionar i tractar d�acord amb
les determinacions que fixa la normativa de
residus de Catalunya o altres organismes
administratius competents al respecte.

Per qualsevol altre tipus d�acumulació
d�aigües no contemplat a la present orde-
nança, caldrà notificar la seva existència a
l�Ajuntament per a que en puguin 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 situa-

cions que s�esmenten a continuació, donat
que es tracta d�espais que poden contenir
aigües estancades. Aquests espais caldrà que
compleixin les actuacions generals especifi-
cades a l�article.

* Cementiris: tots els recipients conteni-
dors de flors estaran foradats per la base per
impedir l�acumulació d�aigua, la humitat es
mantindrà mitjançant esponges o similars. En
cas que no ho facin els seus propietaris, l�A-
juntament podrà practicar d�ofici els orificis, i
si s�escau, repercutir als titulars l�import d�a-
questa operació de manteniment sanitari.
Donada aquesta situació, es recomana l�ús
de flors artificials en mor del benestar
ambiental dels visitants i veïns. Si es desitja
utilitzar flors naturals, la humitat s�hi haurà
de mantenir mitjançant esponges o similars,
o bé omplint el recipient amb sorra fins més
amunt que la superfície de l�aigua, de mane-
ra que no hi resti aigua lliure.

* Horts, solars i finques en desús: cal man-
tenir aquests espais lliures de possibles focus
de cria de mosquit tigre, i de qualsevol tipus
d�infecció parasitària i raticida.
Article 7

Situacions específiques: tallers mecànics
Els professionals del sector de l�automoció

que per la seva activitat substitueixin
pneumàtics de vehicles estaran obligats a
mantenir les cobertes substituïdes a sota de
cobert a l�espera que siguin recollides pels
gestors de residus. En els casos que es justifi-
qui adequadament la impossibilitat de fer-ho
així, s�acceptarà el seu manteniment a l�aire
lliure amb la condició imprescindible que els
pneumàtics estiguin coberts per lona imper-
meable que n�impossibiliti la inundació. La
mateixa condició s�aplicarà als pneumàtics
que puguin existir a les deixalleries o altres
magatzems.
Article 8

Situacions específiques: dipòsits controlats
de pneumàtics usats

En dipòsits controlats i autoritzats per l�òr-
gan competent, de pneumàtics usats caldrà
mantenir mesures de seguretat addicional:

* Desbrossat mensual de la vegetació
herbàcia i arbustiva de la perifèria del solar
on s�emmagatzemen les rodes.

* Apilat de les rodes en columna vertical i
mai en munts aleatoris.

* Cobertura de les columnes verticals amb
baca impermeable.

* Minimització del temps d�estada al
magatzem abans de la seva reutilització o
reciclatge.

* En cas de trameses a altres municipis o
comunitats autònomes, caldrà realitzar-les
durant l�època freda per tal de reduir el risc
de contaminació llunyana.

* Eliminació immediata dels pneumàtics
sense valor comercial.

* Aplicació de plaguicides en formula-
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cions i tècniques adients, en cas necessari.
Els pneumàtics no seran acceptables en

cap cas a cap punt del terme municipal per
ser utilitzats com a elements de fixació de
plàstics o lones, ni tampoc podran usar-se
amb finalitats lúdiques en els patis dels cen-
tres educatius de titularitat municipal fora
que estiguin foradats, o semi-enterrats en
posició vertical.
Article 9

Situacions específiques: dipòsits incontrolats
de pneumàtics usats

En dipòsits incontrolats i no autoritzats per
l�òrgan competent, de pneumàtics usats
caldrà mantenir totes les mesures de segure-
tat indicades a l�article anterior. L�incompli-
ment d�aquestes mesures facultarà a l�Ajunta-
ment a iniciar l�expedient d�execució subsi-
diària.
Article 10

Situacions específiques: solars buits i edificis
Els solars i tots els edificis d�Arenys de

Mar, hauran d�observar condicions de salu-
britat a fi d�evitar la propogació incontrolada
de mosquits i altres tipus d�infecció parasità-
ria.
Article 11

Tractaments específics
En els casos que es consideri oportú es

recorrerà al tractament amb productes bioci-
des que tècnics qualificats considerin ade-
quats. Aquests tractaments només els podrà
dur a terme personal autoritzat. Caldrà tenir
present en tots els casos, que els tractaments
contra els mosquits adults tenen una eficàcia
limitada i una durada reduïda a pocs dies, i
que per tant són un recurs vàlid només per
situacions extremes. En el cas de les aplica-
cions larvicides, l�Ajuntament vetllarà a l�ús
de biocides de tipus biològic, per la seva
baixa toxicitat, especificitat i respecte
ambiental.
Article 12

Control de les actuacions
1. L�actuació inspectora podrà ser realitza-

da pels tècnics municipals designats a l�efec-
te, pels agents de la policia local o per perso-
nal d�entitats supramunicipals, 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 resta-
bliment de les condicions que evitin la proli-
feració i/o la propagació del mosquit tigre.

2. Les persones que fa referència l�article 2
resten obligades a facilitar informació exacta
i veraç de llurs espais, béns i objectes afectats
pels preceptes d�aquesta ordenança i perme-
tre l�activitat inspectora dels tècnics munici-
pals.

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 sancio-
nador corresponent, sense perjudici què, en
els supòsits que els tècnics considerin
necessària una intervenció immediata, l�A-
juntament adopti les mesures cautelars i exe-
cutives subsidiàries oportunes, previ adverti-
ment notificat individualment o mitjançant
edictes. (neteja de les finques afectades i reti-
rada dels materials susceptibles de provocar
l�infecció de les persones) les despeses de les
quals aniran a càrrec dels obligats.
Article 13

Procediment sancionador. Principis generals
El procediment sancionador s�ajustarà a

les disposicions legals relatives al procedi-
ment administratiu, als principis establerts a
la Llei 30/1992, LRJ PAC, de 26 de novem-
bre, i en el Decret 278/1993, de 9 de novem-
bre, de la Generalitat de Catalunya.
Article 14

Les infraccions
Es considerarà infracció l�incompliment de

les prescripcions que preveu aquesta orde-
nança. Ja que la lluita contra el mosquit tigre
està basada en l�acció cívica, la cooperació i
l�educació ciutadana, el procediment sancio-
nador s�aplicarà preferentment en els casos
en què les altres mesures no siguin eficaces.
Article 15

Criteris per a la qualificació de les
infraccions

Les infraccions a què fa referència l�article
11 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 reincidèn-
cia. Aquest criteris poden ésser valorats sepa-
radament o conjuntament.
Article 16

Qualificació de les infraccions
En funció dels criteris establerts a l�article

12 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.

Es consideren infraccions greus:
* L�incompliment dels requeriments

específics dels tècnics municipals.
* Proporcionar informació o documenta-

ció inexacta o falsa.
* Dificultar o impedir la tasca d�inspecció

dels tècnics municipals.
* La reincidència en la comissió d�infrac-

cions lleus.
Es consideren infraccions molt greus:
* L�incompliment dels requeriments

específics que formulin les autoritats sanità-
ries municipals.

* L�incompliment dels requeriments
específics que formulin els tècnics munici-
pals quan hi ha perill per a la salut o per al

benestar social.
* La reincidència en la comissió d�infrac-

cions greus.
Article 17

Persones responsables
Seran responsables de les infraccions

administratives tipificades en la present orde-
nança totes aquelles persones, siguin físiques
o jurídiques, que hagin participat, per acció o
per omissió, en la comissió del fet infractor.
Article 18

Sancions
Les infraccions a que fa referència l�article

12 han d�ésser sancionades amb multes, d�a-
cord amb la gradació següent:

* Infraccions lleus, fins a 400 euros.
* Infraccions greus, de 401 a 1.000 euros.
* Infraccions molt greus, de 1001 euros

fins a 3.000 euros.
Article 19

Execució subsidiària.
Es subjectarà al regim 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 12.3 de la present ordenança.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
En tot allò que no estigui previst en aques-

ta ordenança s�estarà al que prevegin les
ordenances reguladores corresponents.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor a par-
tir del termini de quinze dies hàbils compta-
dors a partir de l�endemà de la seva publica-
ció íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Contra l�esmentat acord definitiu, els inte-
ressats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant de la Sala del Conten-
ciós 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 obs-
tant, podreu interposar-ne qualsevol altre que
considereu procedent.

Arenys de Mar, 27 de desembre de 2007.
El Secretari de l�Ajuntament, Ángel Lozano

Pérez.

022007035167
A

Badalona

ANUNCI

Anunci relatiu al tràmit d�informació
pública de l�aprovació inicial del projecte
constructiu i de fondeig del Parc d�esculls del
litoral de Badalona.

La Junta de Govern Local en data 18 de
desembre de 2007, va aprovar una resolució
la part dispositiva de la qual, diu literalment
el següent:




