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Programa de vigilància 
i control de mosquits 
a Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) desplega 
el seu Programa de vigilància i control de mosquits en els 
espais públics, amb l’objectiu de mantenir l’espècie sota 
control. 

L’abundància d’embornals i fonts, i els nombrosos punts 
de cria en la propietat privada, fan que aquesta tasca 
tingui força complexitat.

La vigilància continuada a les zones de risc de mosquits 
i en especial del mosquit tigre, permet prevenir 
l’establiment, executar accions de control quan és 
necessari, i fer un seguiment continuat.

 



El Programa s’estructura en quatre línies de treball:

•  Zones de risc: consisteix en una vigilància continuada, 
d’abril a novembre, de zones on potencialment poden 
haver mosquits. S’intervé en aquells llocs on es 
detecta activitat. 

•  Incidències ciutadanes: són una font d’informació 
bàsica sobre les molèsties que generen els mosquits. 
S’atenen totes, principalment amb inspeccions a la via 
pública, aplicant mesures preventives, correctores o 
de control si calen, i fent un seguiment continuat fi ns 
a la resolució de la incidència.

•  App Mosquito Alert: l’ASPB col·labora amb 
el projecte Mosquito Alert. Es promou que la 
ciutadania informi de la presència del 
mosquit tigre i dels possibles llocs de cria per 
tal de poder fer una gestió dirigida mitjançant 
les dades rebudes. 

•  Vigilància de malalties transmeses per mosquits: 
és una estratègia  preventiva que té com a objectiu 
reduir el risc de transmissió de malalties com el Zika, 
Dengue, Virus del Nil occidental o Chikungunya. 

A més, l’ASPB impulsa un Projecte Educatiu a diferents 
escoles de la ciutat per un millor coneixement sobre 
el que suposen els mosquits i per a potenciar la 
col·laboració ciutadana en la gestió d’aquests insectes.



Què sabem del mosquit tigre?

Els científi cs l’anomenen Aedes albopictus. 

És una espècie exòtica invasora que, a més de produir 
picades molestes, pot arribar a transmetre malalties, com el 
Zika, Dengue o Chikungunya. 

Viu en zones urbanes, vola baix i pica de dia. 

És petit i negre, amb franges blanques al cos i una sola ratlla 
blanca que li recorre el cap i el tòrax.

Cria en petits recipients amb aigua estancada. Una femella 
de mosquit tigre pot arribar a pondre en una setmana fi ns a  
200 ous dins d’un petit recipient.

6-7 dies

Cicle biològic del 
mosquit tigre
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Què podem fer 
nosaltres

Els mosquits tenen els seus 
llocs de cria en punts on 
s’acumula l’aigua. 

En els espais públics aquests 
llocs es corresponen amb 
recipients en desús, embornals 
o reixes de clavegueram que 
acumulin aigua. En aquest 
entorn l’ASPB manté una 
vigilància i control. Si la 
ciutadania detecta punts amb 
activitat del mosquit ho pot 
comunicar, i es durà a terme 
una inspecció.

Es pot fer mitjançant el 
Telèfon del Civisme: 
900 226 226. 

O pel web municipal: 
www.bit.ly/Serveis-atencio-
ciutadania Aquestes accions són la 

manera més efi caç de combatre 
el mosquit tigre, i alhora la 
més respectuosa amb el medi 
ambient i les persones.

Atenció als recipients que 
puguem tenir a l’exterior 
(terrasses, jardí, patis…). 
Convé retirar-los, buidar-los 
o posar-los cap per avall. Així 
no hi criarà el mosquit tigre.

 

A  les propietats privades la 
implicació ciutadana és vital 
per a combatre la proliferació 
de mosquits, a partir d’unes 
senzilles mesures:

No acumular aigua en espais 
exteriors, i fer revisions cada 
5-7 dies.



Connectem

www.aspb.cat
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