
Preàmbul

Els mosquits, de la família dels culícids, són probablement la plaga més comuna entre els
artròpodes. Les seues larves són aquàtiques i una vegada ixen de l'ou s'alimenten de matèria
orgànica suspesa en l'aigua. En esta fase vermiforme, no tenen ales, i tenen entre 1 i 10 mm.
de grandària. Depenent de les temperatures, tarden entre 5 a 20 dies a transformar-se en
pupes i només uns dos dies a transformar-se en adults. Pràcticament qualsevol massa d'aigua
és  adequada  per  al  desenrotllament  d'una  o  altra  espècie  de  mosquit,  mentres  estiga
estancada o fluïsca lentament.  En les àrees urbanes,  els  focus actius de desenrotllament
larvari són aigües permanents o temporals com poden ser els desaigües, fonts ornamentals,
canaletes obertes, embornals, col·lectors, etc. En les àrees periurbanes o rurals, estos focus
són l'aigua estancada o amb corrent lenta, normalment relacionades amb el reg.

La seua presència té serioses implicacions mediambientals i sanitàries per ser una espècie
invasora i important vector de diverses malalties víriques.

Es coneixen unes 4.000 espècies en tot el món, que es distribuïxen en tres subfamílies de
què  dos,  Anophelinae  i  Culicidae,  engloben a  la  majoria  de  les  espècies  problemàtiques.
Segons un estudi  publicat per la Direcció General  de Medi  Natural  de la CARM (Ballester
t'al.2003), els mosquits autòctons més freqüents a la Comunitat Valenciana són, en l'àmbit de
les zones humides, les espècies: Culex pipiens, Culex longlareolata, Culex modestus i Aedes
caspius;  mentres  que  en  zones  urbanes  i  rurals,  junt  amb  Culex  pipiens,  podem trobar
diverses espècies dels gèneres Aedes i Ochlerotatus. 

En la contornada de la Plana són dos les espècies predominants: Culex pipiens (mosquit
comú) i Aedes Albopictus (mosquit tigre). 

Les  larves  de  Culex  pipiens  es  troben  en  l'aigua  per  damunt  de  15  graus  centígrads
aproximadament, encara que de vegades suporten temperatures inferiors. En estes latituds,
este fet es traduïx en una temporada de mosquits que es prolonga des d'abril fins a octubre.
Preferix les aigües brutes, encara que com a espècie oportunista és possible trobar-la en
qualsevol hàbitat. La femella posa els seus ous en el sòl i en les tiges de la vegetació, i els
adults utilitzen la dita vegetació com a refugi.

El  mosquit  tigre  (Aedes  Albopictus)  és  una  espècie  de  dípter  nematòcer  pertanyent  a  la
família culicidae, i és originari del sud-est asiàtic. Es caracteritza per la seua coloració negra
amb ornamentació  blanca  en  tòrax  i  abdomen,  potes  a  bandes  negres  i  blanques  i  una
conspícua línia blanca longitudinal central en tòrax i cap. Té una longitud entre els 5 i els 10
mm i la femella posa al  voltant de 200 ous. L'experiència demostra que esta espècie de
mosquit  s'adapta  molt  bé a les peculiaritats ecològiques de l'àrea mediterrània.  El  nínxol
ecològic on eclosionen les seues larves són recipients ubicats en llocs ombrejos com a jardins,
patis i cementeris, allí on hi ha xicotetes quantitats d'aigua en gerres, poals, gerros, plats de
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tests i altres objectes semblants. El seu viver larvària original consistix en buits plens d'aigua
en arbres, si bé en el nostre entorn ha aconseguit desenrotllar-se en enclavaments urbans
aprofitant  punts  amb  aigua  d'origen  humà  per  a  la  seua  reproducció.  Pel  seu  xicoteta
grandària i vol àgil solen passar desapercebuts, per la qual cosa la seua picadura, a més de
molesta, és inesperada, produint-se en les hores diürnes en què la major part de les espècies
autòctones no sol picar.

La  presència  del  mosquit  tigre  preocupa  especialment  als  municipis  del  nostre  entorn.  A
Espanya,  la  primera  població  de  A.  albopictus  es  va  detectar  en  Sant  Cugat  del  Vallés
(Barcelona) en l'estiu de 2004. En 2005 es va detectar la primera població de l'espècie en la
província d'Alacant, i en 2010, es descobrix en Benicássim, Castelló, si bé la seua presència
no es generalitza en la nostra província fins a l'estiu de 2012.

Encara que este mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, ni a Espanya, ni a
la Comunitat Valenciana se li pot considerar un transmissor. Però és una espècie forana de
mosquit que s'ha de controlar per a previndre els efectes nocius que poguera arribar a causar
en la nostra població. 

Com  s'ha  demostrat  en  anys  precedents,  el  control  vectorial  desenrotllat  pels  servicis
municipals  de  sanitat  sobre  les  masses  d'aigua  ubicades  en  espais  públics  (i  en  alguns
privats), ha permés que les poblacions de mosquits es mantinguen dins de límits tolerables,
millorant la confortabilitat i qualitat de vida dels residents i visitants estivals. No obstant això
no es consideren suficients els tractaments i el control de les masses d'aigua en espais públics
sinó es compta amb la col·laboració ciutadana, ja que la major part dels seus llocs de postes
s'ubiquen  en  espais  privats  (tests,  platets,  pitxers,  etc.)  vedats  a  l'accés  dels  servicis
municipals.

La important presència de mosquits en determinades zones del municipi exigix intervindre en
espais tant públics com privats per a realitzar les actuacions necessàries per a garantir el
benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el respecte al medi ambient.

Esta ordenança municipal  pretén aportar  la  informació,  solucions i  consells  necessaris  als
ciutadans  per  a  evitar  la  presència  i/o  expansió  dels  mosquits  en  el  municipi  i  dotar  a
l'Ajuntament  de  les  ferramentes  necessàries  per  a  fer  complir  les  mesures  oportunes en
aquells  espais  que  puguen  contindre  aigües  estancades,  així  com  permetre  als  òrgans
competents sancionar als subjectes responsables de la reproducció del mosquit tigre, o les
altres espècies de mosquits autòctons.

Els articles 139 i 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local,
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del
Govern  local,  habilita  a  les  Entitats  Locals  a  establir,  en  defecte  de  normativa  sectorial
específica, tipus d'infraccions i les seues corresponents sancions. 

Les prescripcions de la present Ordenança són conformes a l’esmentada Llei en matèria a
salut ambiental, definixen específicament les activitats de protecció de la salut en el seu àmbit
d'aplicació  i  fixen  l'abast  de  la  intervenció  administrativa  necessària  dins  d'este  marc
competencial.
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TÍTOL
 

PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol
 
I

Generalitats

Article 1. Objecte.

Esta ordenança té com a finalitat establir en el municipi d'Onda les mesures necessàries per a
controlar  les poblacions de mosquits i  en especial  de l'espècie  Aedes albopictus (mosquit
tigre),  a  fi  de  minimitzar  els  efectes  molestos  i  perjudicials  que  estos  insectes  puguen
ocasionar en la ciutadania.

Article 2.  Àmbit d'aplicació.

Queden  inclosos  en  l'àmbit  d'aplicació  d'esta  ordenança,  totes  les  persones  naturals  o
jurídiques que siguen propietàries o posseïdores de vivendes,  solars,  i  qualsevol  tipus de
béns, objectes, activitats econòmiques o espais ubicats en el municipi d'Onda i susceptibles
de facilitar o afavorir  les condicions de proliferació del mosquit  tigre o de qualsevol altra
espècie de mosquit.

Article 3.  Definicions.

1) Aedes albopictus: mosquit tigre. Dípter hematòfag que pertany a la família dels culicidas.
Originari d'Àsia, de color negre amb taques blanques especialment visibles en les potes i una
línia blanca longitudinal en el tòrax i cap. Notable activitat picadora, principalment diürna.

2) Ous: Són negres i ovalats, d'una longitud aproximada de 0,5 mm, difícilment visibles a
simple  vista.  Són  depositats  en  llocs  susceptibles  d'emmagatzemar  aigua.  Asseguren  la
supervivència de l'espècie durant l'hivern.

3)  Larves:  Són  aquàtiques,  sense  ales  i  vermiformes,  tenen quatre  fases  de  creixement
depenent  de la temperatura des que el  mosquit  ix  de l'ou.  Mesuren entre 1 i  8  mm de
longitud  i  tarden  entre  5  i  10  dies  a  transformar-se  en  pupes.  Els  seus  moviments
espasmòdics són fàcils de reconéixer. S'alimenten de matèria orgànica en suspensió dins de
l'aigua.

4) Pupa: fase posterior a la larva, en un o dos dies es produïx la metamorfosi que la convertix
en mosquit adult.

5) Mosquits autòctons: tota espècie de mosquit conegut en el municipi, pertanyen a la família
dels culícids, produïxen picadures en les persones i possibles reaccions al·lèrgiques.
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6)  Aigües  estancades:  acumulació  d'aigua  sense  corrent  de  qualsevol  grandària.  Estan
exposades  a  la  posta  d'ous  per  part  dels  mosquits  adults  i  per  tant  faciliten  la  seua
proliferació causant danys a la ciutadania.

7) Desinsectació: Conjunt de tècniques i mètodes dirigits a previndre i controlar la presència
de certes espècies d'artròpodes nocius en hàbitat determinat. 

Capítol
 

II
De les obligacions ciutadanes

Article 4. Introducció.

Esta  Ordenança  obliga  totes  les  persones  físiques  o  jurídiques  que  siguen  propietaris  o
posseïdors de béns o objectes susceptibles de crear condicions de proliferació del mosquit
tigre a què eviten l'abandó, definitiu o temporal, tant en espais públics com a privats, de
contenidors o objectes, siga quin siga la seua dimensió, en els que es puga acumular aigua i
reproduir-se el mosquit tigre.

Estos objectes serien: pneumàtics, articles decoratius de jardí, tests, plats de tests, fosses
sèptiques, arruixadores, basses de reg, piscines, llandes, bosses, botelles, lones de plàstic,
tines, bidons, fonts ornamentals, etc.

Els propietaris de terrenys i solars estan obligats a mantindre a costa seu nets d'herba, fem,
recipients, runes, objectes abandonats i aigües estancades. Qualsevol actuació correctora que
haguera de realitzar l'Ajuntament d'Onda en els mateixos serà a càrrec del seu titular.

Article 5.  Actuacions generals.

Les persones que es troben incloses en l'àmbit d'aplicació d'esta ordenança estaran obligades
a adoptar  les  mesures proposades  sobre  aquells  objectes  i  elements,  ubicats  en la  seua
propietat,  en  l'espai  exterior  a  les  seues  vivendes,  susceptibles  d'acumular  aigua;  i  en
general, a ajustar les seues actuacions a les prescripcions següents:

1. Buidar i posar a cobert tots aquells objectes i contenidors en què es puga acumular
aigua, evitant la seua inundació, invertint i donant la volta dels mateixos. En el cas de
elements fixos i objectes que no es puguen retirar, s'hauran de revisar atentament
almenys dos vegades per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d'aigua,
netejant els recipients i evitant que es tornen a omplir. En cas dels plats de test, quan
estos no puguen retirar-se, serà necessari mantindre secs, podent utilitzar-se altres
sistemes de reg que no suposen risc (mètodes hidropònics o irrigadors automàtics de
circuit tancat). 

2. En els casos en què es considere imprescindible tindre algun tipus de recipient amb
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aigua en l'exterior, serà necessari que estos es mantinguen tapats, per mitjà d'una
tapa  o  una  tela  mosquitera  prima  (malla  de  2  mm.  de  grandària  màxima).  En
recipients  destapats  (per  exemple,  abeuradors  per  a  animals)  serà  necessari  que
l'aigua es renova com a mínim, dos vegades per setmana o bé cobrir-los amb una tela
mosquitera ben ajustada d'1 o 2 mm de pas de malla. Els canalons de recol·lecció
d'aigües de les teulades han de mantindre's nets de restes vegetals i  en perfectes
condicions de funcionament.  En els embornals i  altres desaigües que tinguen sifó,
l'aigua haurà de ser substituïda almenys dos vegades per setmana.

3. En el cas concret de les basses o piscines, és necessari actuar de manera que l'aigua
que continguen no es convertisca en un focus de cria de mosquits. Quan estiguen
buides s'hauran de mantindre completament seques. 

En el  cas de piscines plenes d'aigua, estes es mantindran tapades i  en condicions
higièniques per mitjà de la realització dels tractaments de l'aigua adequats per a evitar
la proliferació de larves de mosquit.  Hauran de mantindre's tot  l'any per mitjà de
tractament desinfectant habitual.

En  el  cas  de  basses,  fonts  o  estanys,  que  no  tinguen  depredadors  naturals  dels
mosquits, deuen mantindre's en condicions que no suposen focus de cria per estos. Es
recomana la introducció de peixos rojos en quant depredadors naturals de larves de
mosquits. Les basses hauran de cobrir-se amb tela mosquitera ben ajustada d'1 o 2
mm de pas de malla.

4. Per a qualsevol altre tipus d'acumulació d'aigües no previst en la present ordenança,
els servicis tècnics de l'Ajuntament determinaran el seu nivell de risc i les mesures
correctores que caldrà prendre per a evitar la reproducció del mosquit tigre així com
d'altres espècies de mosquits.

Article 6.  Actuacions específiques.

Es consideren d'especial importància les situacions que es mencionen a continuació, atés que
es tracta d'espais que poden contindre aigües estancades. En estos espais serà necessari que
es complisquen a més les actuacions específicament recomanades en l'article 5.3.

1. Vivendes  que  romanen  deshabitades  durant  llargs  períodes  de  l'any.  En  estes
vivendes,  una vegada tancades al  finalitzar  el  període vacacional,  els elements de
jardineria  deuen de  quedar  de  manera que  no  acumulen aigua  durant  el  període
d'absència  dels  propietaris.  Si  disposen  de  jardí  i  de  piscina  es  considera
imprescindible la contractació d'un servici de manteniment que realitze, a més d'altres
funcions, les de vigilància per a evitar l'acumulació d'aigües estancades susceptibles
de convertir-se en focus de plagues.
 

2. Comunitats  de  propietaris.  Els  administradors  de  finques  d'urbanitzacions  i/o
residencials inclouran en el contracte dels servicis de manteniment de la propietat el
control i supressió dels possibles focus generadors de plagues de mosquits.
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Les persones responsables dels edificis, president de la Comunitat de propietaris o
gestors de finques, vigilaran els depòsits d'aigua de les instal·lacions de climatització
comunitàries, així com els col·lectors d'aigua dels edificis, les canaletes, embornals de
zones  comunes,  sifons  en  els  patis,  etc  per  a  evitar  acumulacions  d'aigua  i  la
proliferació  del  mosquit  tigre sent responsables de no fer-ho.  A més,  quan en les
comunitats de propietaris s'acumulen objectes que puguen omplir-se d'aigua de pluja,
estes persones seran responsables d'evitar que apareguen larves de mosquits, per la
qual cosa hauran de buidar, invertir o foradar.

Si  cap de  les  recomanacions anteriors  pot  ser  aplicada,  els  propietaris  procediran
setmanalment a aplicar un larvicida biològic sobre l'aigua d'ús domèstic, per personal
o empresa autoritzat.

3. Cementeris:  Tots  els  recipients  contenidors  de  flors  o  objectes  ornamentals  han
d'impedir  l'acumulació  d'aigua  lliure,  accessible  als  mosquits  que  necessiten  una
làmina  d'aigua  per  a  posar.  Per  exemple,  es  pot  mantindre  la  humitat  per  mitjà
d'esponges o gels hidropònics,  foradar els recipients per a la base, o bé introduir
arenes o altres materials com a perlita que permeten la presència d'aigua però la
facen inaccessible  als  mosquits.  S'ha de  buidar  i  donar  la  volta  als  pitxers  sense
utilitzar i als plats de davall dels tests. Es pot optar per l'ús de flors artificials o tests
amb plantes naturals, i en este cas haurà de racionalitzar-se el reg.

4. Horts,  solars  o  finques  en  desús:  És  necessari  mantindre  eixos  espais  lliures  de
possibles  focus de  cria de  mosquits,  amb especial  atenció  a  la  presència  de fem,
ferramentes de treball o elements de mobiliari abandonats. En estos llocs se sol fer ús
de depòsits fixos o bidons per a acumular aigua per al reg pel que estos recipients han
de quedar perfectament tapats o coberts amb tela mosquitera. En este apartat queden
també incloses les basses en ús en els sistemes de reg que es troben en el terme
municipal.

5. Fosses  sèptiques:  Les  fosses  sèptiques  presents  en  edificacions  que  no  estiguen
connectades amb la xarxa de clavegueram municipal poden ser focus de mosquits i
hauran  d'estar  ben  segellades,  sense  clavills  i  amb  una  tela  metàl·lica  en  els
respiradors.

6. Empreses o centres comercials especialitzats en articles de jardineria i/o ceràmica:
Són  punts  de  risc  especials  i  els  seus  propietaris  hauran  de  cuidar  que  els  seus
objectes no acumulen aigua i afavorisquen la proliferació del mosquit tigre.

7. Escoles:  Els elements  de joc  no  han de  tindre aigua estancada,  especialment,  en
èpoques de vacacions. En cas d'existència de pneumàtics, destinats al joc, estos han
de mantindre's secs, preferentment per mitjà de perforació de la seua base.

8. Arbres: Els forats naturals dels arbres o de la seua base situats dins de l'àmbit privat
hauran de ser omplits d'arena o terra per a evitar la proliferació de larves de forma
permanent.
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9. Tallers mecànics i depòsits de pneumàtics, usats o nous: els professionals del sector
de l'automòbil que per la seua activitat substituïsquen pneumàtics de vehicles estaran
obligats a mantindre en lloc teulada a l'espera de la seua arreplega per un gestor de
residus. En cas d'impossibilitat hauran de cobrir-se amb una lona impermeable que
impossibilite la seua inundació.

En els depòsits de pneumàtics usats hauran d'emprar-se addicionalment les mesures
de seguretat següents: 

-Mantindre les zones d'emmagatzematge dels pneumàtics netes de vegetació o de
qualsevol altre element que facilite l'acumulació d'aigua.
-Apilar els pneumàtics en columnes verticals i no de forma aleatòria.
-Cobrir estes columnes amb lones impermeables.
-Reduir el temps d'emmagatzematge.
-En cas de trasllat a altres ubicacions, triar com a data l'època freda per a reduir el
risc de propagació del mosquit tigre.
-Eliminació immediata dels pneumàtics sense valor comercial.
-Aplicació de larvicida d'ús domèstic en cas de necessitat.

10. Granges d'animals: Estes instal·lacions solen tindre recipients que s'utilitzen com a
abeuradors i es convertixen en focus de proliferació del mosquit tigre, afectant els
treballadors i als propis animals de la granja.

Els propietaris hauran d'habilitar un mecanisme d'evacuació semblant a l'utilitzat en
les cisternes sanitàries per a facilitar l'eliminació completa i periòdica cada 3 o 4 dies
per a evitar la proliferació de mosquits ja que afegir aigua no elimina este risc.

No  s'utilitzaran banyeres  o  frigorífics  en desús  com a abeuradors  per  suposar  un
emmagatzematge gran d'aigua i un risc enorme.

11. Horts socials o urbans. Els adjudicataris d'horts urbans o socials deuran: 

-Retirar de la intempèrie objectes que puguen acumular aigua: poals, arruixadores,
tests buids i, de no ser possible, posar-los boca per avall o tapar-los. 
-En cas de necessitar contenidors d'aigua de forma permanent,  mantindre coberts
amb tapa hermètica o amb tela mosquitera (malla d'1 mil·límetre).
-Emprar reg per goteig i assegurar un bon sistema de drenatge.
-Seleccionar un tipus de reg que impedisca invadir o regar altres horts veïns.
-Mantindre  l'hort  net  i  en  bon  estat.  Gestionar  adequadament  els  residus  que  es
generen.
-Acompanyar  els  cultius  amb  plantes  amb  propietats  repel·lents  als  mosquits
(alfàbega, romer, llorer...).
-Informar l'Ajuntament en cas d'observar plagues de mosquits.
-Vetlar perquè la resta d'usuaris seguisca estes recomanacions.

12. Altres  espais  susceptibles  d'atenció  especial  són  els  centres  de  jardineria  i
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determinades activitats comercials i industrials en les instal·lacions dels quals puguen
formar-se acumulacions d'aigua i en les que pot implantar-se un sistema de vigilància
periòdica per a evitar la proliferació dels mosquits. En estos àmbits, el control dels
possibles  focus de cria de mosquits  ha d'incorporar-se amb caràcter  obligatori  als
plans interns de seguretat i higiene de les empreses.

Article 7.  Tractaments específics.

En el cas que es considerara oportú realitzar tractaments amb productes biocides, s'utilitzaran
els adequats baix supervisió tècnica i es duran a terme per personal qualificat i autoritzat.

S'aconsella utilitzar un mètode antilarvari que és més eficaç i específic. Qualsevol actuació
d'este tipus es realitzarà a càrrec del titular del terreny o instal·lació.

TÍTOL
 

SEGON
CONTROL I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Capítol
 
I

De la informació a l'autoritat sanitària

Article 8. Informació a l'autoritat sanitària.

En el cas que els titulars d'instal·lacions, establiments o dependències detecten l'existència de
riscos per a la salut per una possible proliferació o propagació de mosquits, i en particular del
mosquit  tigre,  informaran immediatament  l'autoritat  sanitària  corresponent  i  procediran a
retirar de forma immediata del lloc, els béns i objectes que segons esta ordenança puguen
suposar una font de risc.

Capítol
 

II
De la intervenció administrativa

Article 9. La intervenció administrativa.

1.  La inspecció.

L'Ajuntament d'Onda, en l'exercici de les seues competències i dins del territori municipal,
realitzarà les inspeccions necessàries per al compliment de les disposicions establides en esta
ordenança, així com d'altres normatives específiques, per a preservar la salut de la població
de les afeccions derivades de la presència de mosquits, i en particular del mosquit tigre.
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2. Control de les actuacions. 

a. L'actuació  inspectora  podrà  ser  realitzada pels tècnics  municipals  designats  a este
efecte, agents de la policia local, per personal d'entitats supramunicipals que tinguen
la  condició  d'agents  de  l'autoritat  sanitària,  en  funcions  d'assistència  tècnica  al
municipi,  o per personal especialitzat de l'empresa adjudicatària per a l'assistència
tècnica d'este control. 
Estes  persones  podran,  degudament  acreditats  i  en  el  compliment  de  les  seues
funcions, accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o
privada,  així  com  ordenar  que  les  persones  obligades,  adopten  les  mesures
necessàries per a la prevenció o per al restabliment de les condicions que eviten la
proliferació  i/o  la  propagació  de mosquits,  i  en particular  del  mosquit  tigre.  En el
supòsit d'entrada a domicilis, es requerirà el previ consentiment del titular. Finalitzada
la inspecció, els inspectors entregaran còpia de l'acta d'inspecció al titular o persona
responsable que es trobe en eixe moment en les dependències o instal·lacions.

b. Les  persones  que  fa  referència  en  este  article  9.2  queden  obligades  durant  la
inspecció, a facilitar informació exacta i veraç dels espais, béns i objectes afectats pels
preceptes d'esta Ordenança i permetre el correcte exercici de l'activitat inspectora.

c. En exercici de les seues respectives funcions, els inspectors podran sol·licitar el suport,
l'auxili  i  la  col·laboració  d'altres  inspectors  de  protecció  de  la  salut  i  agents  de
l'autoritat que tinguen encomanades funcions de seguretat.

3. Mesures cautelars.

1. En el cas d'incompliment per part dels responsables d'espai inspeccionat, els tècnics
inspectors  alçaran acta  dels fets,  que  servirà  de  base  per  a  la  determinació  d'una
possible infracció d'acord amb els preceptes establits en la present ordenança, amb la
consegüent incoació de l'expedient sancionador, sense perjuí que, com a conseqüència
de les activitats d'inspecció i control es comprove que hi ha un risc per a la salut de la
població,  o  indicis  racionals,  perquè  estos  consideren  necessària  una  intervenció
immediata.  En  estos  casos  l'Ajuntament  podrà  adoptar  les  mesures  cautelars  i
actuacions que considere oportunes a fi de corregir les deficiències detectades.

2. Les mesures cautelars s'ajustaran en la seua intensitat i proporcionalitat i seran les
adequades als objectius que es pretenga garantir en cada supòsit.

3. La duració de les mesures cautelars no ha d'excedir el que exigix la situació de risc que
les justifica i, en cap cas, estes mesures es podran mantindre provisionalment més de
díhuit mesos.
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TÍTOL
 

TERCER
DEL RÈGIM SANCIONADOR

Capítol
 
I

Del procediment sancionador i de l'exercici de la potestat sancionadora

Article 10. Procediment i competència sancionadora.

1. Procediment sancionador. Principis generats.

El procediment sancionador s'ajustarà a les disposicions legals relatives a la normativa
vigent en matèria de procediment administratiu.

2. Competència per a sancionar.

En el marc de les seues competències, correspon als municipis l'exercici de la potestat
sancionadora dins del seu àmbit territorial.

L'Alcalde  i  el  Ple  podran  delegar  les  seues  competències  en  altres  òrgans  de  la
corporació en els termes i condicions fixats per la normativa de règim local, i si és el
cas, per la normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions públiques.

Capítol
 

II
De les infraccions

Article 11.  Infraccions.

Es considerarà infracció, les accions i omissions tipificades en esta ordenança i en les altres
disposicions específiques dictades sobre esta matèria que seran objecte, prèvia instrucció del
corresponent expedient, de les sancions administratives corresponents.

Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present ordenança totes
aquelles persones, naturals o jurídiques, que hagen participat, per acció o per omissió, en la
comissió del fet infractor. En el cas que els responsables siguen menors d'edat respondran per
ells els seus pares o tutors legals.

Article 12. Criteris per a la qualificació de les infraccions.

Les infraccions es qualifiquen com lleus, greus o molt greus, tenint en compte els criteris de
risc per a la salut, el grau d'intencionalitat, la gravetat de l'afecció sanitària, l'alarma social
produïda, la generalització de la infracció i la reincidència. Estos criteris poden ser valorats
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separada o conjuntament.

Article 13. Qualificació de les infraccions.

1. En funció dels criteris establits en l'article anterior, es consideren infraccions lleus:

 Les comeses per simple negligència i/o desconeixement, sempre que l'alteració o el
risc  per  a  la  salubritat  pública  haja  sigut  d'escassa  incidència;  i  sempre  que  el
responsable de la mateixa aplic de forma immediata les recomanacions dels inspectors
municipals.

 La presència d'aigua estancada en objectes i/o elements presents en el recinte de la
propietat del responsable, encara que les dites aigües no tinguen larves o pupes de
mosquit.

 Qualsevol altra infracció a la present Ordenança que no siga classificada com greu o
molt greu.

2. Es consideren infraccions greus:

 La presència d'aigua estancada en objectes i/o elements presents en el recinte de la
propietat del responsable, contenint les dites aigües larves o pupes de mosquit comú
i/o tigre.

 L'incompliment dels requeriments específics que formulen els tècnics inspectors o els
assistents municipals quan el focus present risc quant a la proliferació de plagues de
qualsevol espècie de mosquit.

 La reincidència en la comissió d'infraccions lleus, en el període dels dos anys anteriors.

 La  falta  de  col·laboració  o  impediment  de  la  labor  inspectora  de  l'administració
municipal.

 Proporcionar informació o documentació falsa o inexacta.

 Les que produïsquen un risc o dany greu per a la salubritat pública.

 La reiteració en les infraccions lleus. S'entendrà com a reiteració la comissió de més
d'una infracció lleu en el terme d'un any, quan així siga declarat per resolució que pose
fi a la via administrativa.

3. Es consideren infraccions molt greus:

 En els casos que s'aplique (Residencials,  Comunitats de propietaris,  vivendes amb
jardí i piscina), no tindre contracte amb empresa especialitzada per al manteniment i
control  de jardins i  piscines,  evitant que es convertixen en focus de generació de
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plagues de mosquits i especialment de mosquit tigre.

 L'incompliment dels requeriments específics que formulen els tècnics inspectors o els
assistents municipals quan el focus present un greu perill quant a la proliferació de
plagues de qualsevol espècie de mosquit.

 Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries greus, o han servit per a
facilitar-les o encobrir-les.

 Les que produïsquen un risc o dany molt greu per a la salubritat pública.

 La reiteració en les infraccions greus. S'entendrà com a reiteració la comissió de més
d'una infracció greu en el terme d'un any, quan així siga declarat per resolució que
pose fi a la via administrativa.

Capítol
 

III
De les sancions

Article 14.  Sancions.

Les infraccions a què fa referència l'article anterior d'esta ordenança han de ser sancionades
amb multes pecuniàries, prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador.

Article 15.  Òrgans competents de l'administració local per a la imposició de les
sancions.

Les infraccions seran sancionades per l'alcaldia o òrgan competent segons la legislació de
règim local, amb els imports següents:

 Infraccions molt greus: de 1.501 euros a 3.000 euros.

 Infraccions greus: de 751 euros fins a 1.500 euros.

 Infraccions lleus: de 60 euros fins a 750 euros.

Article 16.  Graduació i atenuació de les sancions.

Per a la determinació de la quantia de la sanció l'ajuntament tindrà en compte, a fi de la
proporcionalitat, la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la
sanció  imposada,  tenint  especial  consideració  per  a la  graduació  de  la sanció  l'existència
d'intencionalitat, la reiteració i la naturalesa dels perjuís causats.
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Article 17. Apreciació de delicte o falta.

Si en el transcurs de la tramitació del procediment sancionador s'apreciara que determinats
fets poden ser constitutius de delicte o falta penal, l'instructor ho notificarà immediatament a
l'Alcalde, el qual passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. Una vegada l'autoritat judicial
haja incoat el procés penal que corresponga, si hi ha identitat de subjecte, fet i fonament
haurà de suspendre el procediment administratiu.

Article 18. De les multes coercitives.

1.  Ajuntament als efectes de garantir l'aplicació i eficàcia de les mesures  cautelars, una
vegada fet l'oportú requeriment, podrà imposar reiterades multes coercitives.

2. El termini assenyalat en el requeriment ha de ser, en tot cas, suficient per al compliment de
l'obligació què es tracte i al mateix temps, el necessari per a evitar la producció de perjuís
majors en cas de no executar-se l'obligació requerida.
3. En cas d'incompliment es podran efectuar requeriments successius fins a un màxim de
tres.
4. La multa coercitiva és independent de les sancions que puga imposar-se amb tal finalitat i
compatible amb elles.

Article 19. De l'execució subsidiària.

1. En el compliment del que establix la present ordenança, quan es tracte d'obligacions que
no siguen personals i es puguen realitzar per subjectes diferents dels obligats, l'Ajuntament,
seguint el procediment corresponent, podrà executar estes obligacions per si mateix o per
mitjà de les persones que determine.

2. L'import dels gastos, els possibles danys i perjuís aniran a càrrec dels obligats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

En tot allò que no estiga previst en esta ordenança caldrà ajustar-se al que disposen les
ordenances reguladores corresponents i sense perjuí d'allò que s'ha establit per altres normes
sectorials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

A partir de la Entrada en vigor d'esta ordenança hauran d'adaptar-se les altres ordenances i
reglaments municipals que regulen matèries que s'oposen a les prescripcions de la mateixa.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: ADAPTACIÓ DE LA PRESENT ORDENANÇA A LA FUTURA NORMATIVA ESTATAL I
AUTONÒMICA.

Els preceptes d'esta ordenança que per sistemàtica incorpora aspectes de la legislació estatal i
autonòmica, quedaran automàticament modificats en el moment que es produïsca la revisió
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d'eixa legislació. En el supòsit de modificació de la legislació estatal i autonòmica continuaran
sent vigents els preceptes d'esta ordenança sempre que siguen compatibles i permeten una
interpretació harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència, mentres no
existisca adaptació expressa.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: ENTRADA EN VIGOR.

La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua completa publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.

L'alcalde: Joaquín A. Huguet Lecha

Onda, 27 d'abril de 2016

PUBLICADA EN EL BOP NÚM. 85 DE 14 DE JULIOL DE 2016
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