
 

 

Punt 3:  

 

CONTROL DE VECTORS (MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE) A LA RIBERA 

 

 

S’elabora el present informe per a donar compte dels antecedents a la campanya 

actual de control de vectors (mosca negra i mosquit tigre) a la Ribera, resultats 

obtinguts i conclusions i establiment de la necessitat de mantenir l’esmentada 

campanya a la comarca. 

 

ANTECEDENTS: 

 

En l’any 2015 responsables de l’Àrea de Sanitat Ambiental de la Ribera 

(Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública), davant del creixement 

poblacional i problemàtica generada pel mosquit tigre i mosca negra en la Ribera, 

mantingueren reunions amb el Consorci de la Ribera per veure la possibilitat 

d’establir un control consorciat supramunicipal dels esmentats vectors. 

 

Davant la problemàtica detectada i vist l’interès de diversos ajuntaments de la 

Ribera, el Consorci va licitar el servei consorciat de control de vectors, iniciant-

se el control i tractament l’1 d’abril de 2016 mitjançant un contracte d’un any 

prorrogable per un any addicional amb l’empresa LOKÍMICA, S.A. 

 

Els ajuntaments adherits a la campanya han passat de 33 a l’inici de la campanya 

als 37 actuals (79% del total de municipis de la Ribera), no havent abandonat 

l’adhesió cap municipi al llarg dels dos anys del contracte. 

 

En les dos anualitats (1 d’abril 2016 – 31 de març 2017 i 1 d’abril 2017 – 31 de 

març 2018) s’han rebut subvencions per al tractament de mosquit tigre, en la 

primera per part de la Diputació de València i en la segona per part de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El resultat ha sigut que en 

ambdues, el cost de la campanya de control de mosquit tigre ha estat 

subvencionat pràcticament en la seua totalitat. 

 

El contracte actual dels serveis de control de la campanya finalitzarà el 31 de 

març de 2018 sense possibilitat de ser prorrogat i per tant, en cas de considerar-

se necessari, s’haurà de tornar a realitzar un procés de licitació pública.  

 

 

RESULTATS DELS 2 PRIMERS ANYS DE LA CAMPANYA DE CONTROL: 

 

En estos 2 primers anys s’han realitzat controls i tractaments sobre: 



 

- vectors: mosca negra i mosquit tigre. 

- altres insectes inclosos com a millora: mosquit comú, mosca comuna, 

puces i paparres. 

 

Per a açò s’ha dut a terme (fins el 31 de desembre de 2017): 

 

- Controls i estudis de presencia dels vectors als punts de cria 

corresponents: 

 - 458 controls realitzats a rius i sèquies per a mosca negra. 

 - 23.901 embornals controlats per a mosquit tigre i mosquit comú).  

 

- Estudis de les  variacions poblacionals al llarg del temps. 

 

- Tractament en llocs on es detectava presència de larves (adults sols en 

casos excepcionals):  

 - quasi 1.400 litres de Vectobac 12AS per a mosca negra 

 (producte específic  per a control de larves d’este vector i 

 respectuós amb la resta de fauna i ecosistema). 

 - 56.215 tractaments en embornals per a control de mosquit tigre i 

 mosquit comú. 

 

- Atenció a avisos i incidències notificades pels ajuntaments (quasi 150). 

 

- Millores executades: 

 - Xarrades de conscienciació. 

 - Tallers infantils. 

 - Instal·lació i manteniment de caixes nius de rats penats (control 

 biològic). 

 - Pintat d’embornals amb pintura repel·lent i insecticida. 

 - Tractament aeri amb helicòpter.  

 

 

CONCLUSIONS: 

 

S’han obtingut les següents conclusions de l’experiència obtinguda al llarg 

d’estos dos primers anys de la campanya. 

 

1. S’ha detectat la presència de tots els vectors en diversos llocs de la 

comarca. 

 

2. Degut a les altes temperatures, la presencia dels mateixos s’estén al llarg 

d’un major període de temps i, per tant, el tractament de control també ha 

de fer-ho. 



 

3. És una evidència que tant el mosquit tigre com la mosca negra han vingut 

per a quedar-se i és necessari un control dels mateixos per qüestions 

sanitàries i de benestar de la població. 

 

4. Els controls, caracteritzacions i estudis de la presencia de punts de cria 

són de gran utilitat per a maximitzar l’eficiència i efectivitat de la 

campanya.  

 

5. Els controls en els mesos d’hivern demostren una efectivitat elevada per 

a reduir la població dels mesos de major presència de vectors (el 

tractament ha de fer-se anual i no sols en els mesos de major 

problemàtica). 

 

6. Amb l’experiència es demostra que calen més recursos per a que la 

campanya dispose de més personal especialitzat i puga incrementar-se 

l’ús de productes de control respectuosos amb la flora, la fauna i el medi 

ambient quan estos siguen necessaris (episodis de major presència de 

vectors). 

 

7.  El control de qualitat i inspecció externa del servei per part de personal 

especialitzat en entomologia, en el cas de la primera contractació per part 

de especialistes de la Universitat de València ha demostrat ser de gran 

utilitat per al seguiment i monitoreig de totes les tasques realitzades. 

 

8. Les dos anualitats de la campanya, com s’ha indicat anteriorment, han 

comptat amb subvencions que han aportat la pràctica totalitat del cost de 

la campanya de control de mosquit tigre. En este sentit, res fa pensar que 

estes ajudes vagen a desaparèixer en properes anualitats i, per tant, els 

costos de la campanya previsiblement podran continuar sent 

subvencionades. 

 

Per tot l’indicat anteriorment i a la vista dels informes tècnics, dels antecedents i 

de la informació obtinguda, s’efectuen les següents PROPOSTES al Consorci 

de la Ribera: 

 

PRIMER: mantenir la campanya per al control de vectors a la Ribera al llarg de 

tot l’any i no sols en períodes de major presencia de vectors. 

 

SEGON: caldria que, per a tenir recursos suficients per a garantir la qualitat de 

la campanya i el control efectiu dels vectors, la licitació es fera amb una duració 

de 2 anys (amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals) i que el preu de licitació 

s’establira entre els 0,50 i 0,70 € habitant i any (el preu actual és de 0,35) reduint 



la importància de la baixa de preu i valorant en una mesura més important les 

propostes tècniques i metodològiques de les empreses licitadores.  

 

TERCER: donat que les subvencions per al control de vectors ja consideren a 

les mancomunitats com a entitat elegible per a sol·licitar ajudes i que actualment 

estem reclamant que els consorcis també siguen entitats elegibles, caldria que 

en el moment de l’adhesió els ajuntaments deleguen en el Consorci i/o 

mancomunitats la sol·licitud d’ajudes. 

 

 

 

Txema Pelàez Palazón 

PRESIDENT 


