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1. RESUM  
(versió en anglès) 

 

The tiger mosquito, Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse 1894), which in Catalonia has lived 

with us for more than 10 years, is an important transmitter of viral diseases. 

In the public ambit of our cities, it is found in the rainwater collecting catch basins, which are 

their main breeding sites. 

In the province of Girona, there is the “Program to support the management of the risks 

derived from the presence of the tiger mosquito” created to control the proliferation of this 

species. The present study is framed within this program, specifically, in the elaboration of a 

cartography of the potential breeding sites of the tiger mosquito that is made for each 

municipality. With this tool, the town councils can carry out control actions of the species, 

based mainly on the application of larvicide in each map point. 

The present work aims to improve the methodology as well as apply it to new municipalities 

that have requested the program. A pilot test has been carried out with 6 municipalities, which 

has allowed to determine the most suitable methodology, working directly with a geographic 

information system (QGis) in the field. With this new method, which collects much more 

information from each catch basin, 7760 have been mapped in 40 different municipalities. In 

this way, each municipality receives a map with a simple code of 3 colors, which classifies 

the catch basins according to their level of associated risk. 55% of them have a high level of 

risk because they contain water inside them. 

In order to determine the average water volume of a catch basin, 60 catch basins have been 

analyzed in 6 municipalities throughout the year. A volume of 14 liters with a standard 

deviation of 9.86 liters has been obtained. Analyzing the volume in the different zones, it has 

been verified that it is constant during the months of activity of the tiger mosquito. Also, data 

from a study did in 2011 in 15 municipalities have been analyzed. Of the 37 samplings 

sampled, it is concluded that the tiger mosquito has a maximum occupation of these during 

the month of September. 

Finally, a heat map has been developed to demonstrate, at a cartographic level, the areas 

with a higher density of water sinks. For to do this cartography, the 40 new municipalities, 

the 6 of the pilot tested and the 111 of the old method, have been used, with a total of 37,466 

catch basins. 
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1. RESUM 

(versió en català) 

 

El mosquit tigre, Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse 1894), que a Catalunya conviu entre 

nosaltres des de fa més de 10 anys, és un important transmissor de malalties víriques. 

En l’àmbit públic de les nostres ciutats, es troba en els embornals de recollida de les aigües 

pluvials, els quals són els seus principals punts de cria.  

A la demarcació de Girona, existeix el Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de 

la presència del mosquit tigre creat amb la finalitat de controlar la proliferació d’aquesta 

espècie. El present estudi està enmarcat dins d’aquest programa, concretament, en 

l’elaboració d’una cartografia dels potencials punts de cria del mosquit tigre que es fa per a 

cada municipi. Amb aquesta eina, els ajuntaments duen a terme accions de control de 

l’espècie, basades principalment en l’aplicació de productes antilarvaris a cada punt 

cartografiat. 

El present treball té com a objectiu millorar la metodologia així com aplicar aquesta a nous 

municipis que hagin sol·licitat el programa. S’ha realitzat una prova pilot amb 6 municipis, 

que ha permès determinar la metodologia més idònia, treballant directament amb un sistema 

d’informació geogràfica (QGis) al camp. Amb aquest nou mètode, que recull molta més 

informació de cada embornal, se n’han cartografiat 7760 en 40 municipis diferents. 

D’aquesta manera, cada municipi rep una mapa amb un senzill codi de 3 colors, que 

classifica els embornals segons el seu nivell de risc associat. El 55% d’aquests, presenten 

un nivell de risc elevat ja que contenen aigua al seu interior. 

Per tal de determinar el volum d’aigua promig d’un embornal, s’han analitzat 60 embornals 

de 6 municipis al llarg de l’any. S’ha obtingut un volum de 14 litres amb una desviació 

estàndard de 9,86 litres. Analitzant el volum en les diferents zones, s’ha comprovat que és 

constant durant els mesos d’activitat del mosquit tigre. També, s’han analitzat dades d’un 

estudi realitzat a l’any 2011 en 15 municipis. Dels 37 embornals mostrejats, es conclou que 

el mosquit tigre té una ocupació màxima d’aquests durant el mes de setembre. 

Finalment, s’ha elaborat un mapa de calor per tal d’evidenciar, a nivell cartogràfic, les zones 

amb una major densitat d’embornals amb aigua. Per a la realització d’aquesta cartografia, 

s’ha utilitzat els 40 municipis nous, els 6 de la provat pilot i els 111 del mètode antic, constant 

un total de 37.466 embornals. 
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1. RESUM  

(versió en castellà) 

El mosquito tigre, Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse 1894), que en Cataluña convive 

entre nosotros desde hace más de 10 años, es un importante transmisor de enfermedades 

víricas. 

En el ámbito público de nuestras ciudades, se encuentra en los imbornales de recogida de 

las aguas pluviales, los cuales son sus principales puntos de cría.  

En la demarcación de Girona, existe el Programa de apoyo a la gestión de los riesgos 

derivados de la presencia del mosquito tigre creado con la finalidad de controlar la 

proliferación de esta especie. El presente estudio está enmarcado dentro de este programa, 

concretamente, en la elaboración de una cartografía de los potenciales puntos de cría del 

mosquito tigre que se hace en cada municipio. Con esta herramienta, los ayuntamientos 

llevan a cabo acciones de control de la especie, basadas principalmente en la aplicación de 

productos antilarvaris a cada punto cartografiado. 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar la metodología, así como aplicar ésta a 

nuevos municipios que hayan solicitado el programa. Se ha realizado una prueba piloto con 

6 municipios, que ha permitido determinar la metodología más idónea, trabajando 

directamente con un sistema de información geográfica (QGis) al campo. Con este nuevo 

método, que recoge mucha más información de cada imbornal, se han cartografiado 7760 

en 40 municipios diferentes. De este modo, cada municipio recibe un mapa con un sencillo 

código de 3 colores, que clasifica los imbornales según su nivel de riesgo asociado. El 55% 

de estos, presentan un nivel de riesgo elevado debido a que contienen agua en su interior. 

Para determinar el volumen de agua promedio de un imbornal, se han analizado 60 

imbornales de 6 municipios a lo largo del año. Se ha obtenido un volumen de 14 litros con 

una desviación estándar de 9,86 litros. Analizando el volumen en las diferentes zonas, se 

ha comprobado que es constante durante los meses de actividad del mosquito tigre. 

También, se han analizado datos de un estudio realizado en 2011 en 15 municipios. De los 

37 imbornales muestreados, se concluye que el mosquito tigre tiene una ocupación máxima 

de estos durante el mes de septiembre. 

Finalmente, se ha elaborado un mapa de calor para evidenciar, a nivel cartográfico, las 

zonas con una mayor densidad de imbornales con agua. Para la realización de esta 

cartografía, se ha utilizado los 40 municipios nuevos, los 6 de la prueba piloto y los 111 del 

método antiguo, constando un total de 37.466 imbornales. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

Contínuament veiem com espècies denominades invasores s’estan expandint en molts 

països. El mosquit tigre Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) és una d’aquestes, i 

prové del sud-est asiàtic, concretament de zones temperades. Per aquest motiu, és capaç 

de sobreviure a hiverns relativament freds i està sent capaç de colonitzar moltes zones, 

també temperades, d’altres regions del planeta. Va aparèixer per primer cop a Europa l'any 

1979, i unes dècades més tard es va detectar a Espanya, l’any 2004 prop de Barcelona 

(Roiz et al. 2007). Des de llavors, s’ha estès a moltes altres poblacions seguint, 

principalment, la línia de la costa. Actualment, es considera establert pràcticament a tot 

Catalunya, exceptuant les zones més muntanyoses. 

 

 

Figura 1. Distribució del mosquit tigre a Catalunya al 2017. Font: Direcció general dels agents 

rurals. Recuperat des de: www.gencat.cat 

 

Tant l’arribada, com l’expansió del mosquit tigre a Europa es deu principalment al transport 

de persones i mercaderies. Per una banda, els mosquits poden recórrer distàncies mitjanes 

en cotxes (Eritja et al. 2017), però també distàncies majors en forma d’ous, dins de 

pneumàtics usats o en recipients de plantes aquàtiques ornamentals. (Knudsen, 1995).   

El mosquit tigre està catalogat com una de les 100 espècies exòtiques invasores més 

danyoses del món, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa i els 

Recursos Naturals (UICN),  (Lowe et al. 2000) i no només per la seva potencialitat expansiva, 

sinó també per la seva capacitat de transmetre diverses malalties víriques que en alguns 

indrets del món provoquen grans problemes de salut a la població. Entre aquestes es troben 
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el Chikungunya, el Dengue o el Zika, els quals estan en expansió de manera paral·lela a 

l’expansió d’A. albopictus i d’ A aegypti groga també transmissor de les mateixes malalties 

(González, R et al. 2017).  A Barcelona, en els últims anys, s’ha observat un augment dels 

casos d’aquest grup de malalties. Alhora, la distribució per mesos dels casos d’arbovirosis 

es veuen relacionats amb l’activitat de mosquit tigre (González  et al. 2017). 

Considerant l’impacte negatiu que l’avanç d’aquesta espècie pot tenir sobre el benestar i la 

salut de les persones, actualment existeixen diferents programes, protocols i comissions 

d’experts que tenen per objectiu, lluitar contra l’expansió del mosquit tigre i reduir-ne la seva 

densitat. En aquest sentit, a Catalunya, cal destacar la Comissió Interinstitucional per a la 

Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya que treballa per a la prevenció i control 

d’aquesta espècie. També, el Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis 

transmeses per mosquits a Catalunya (Jané et al. 2016), que ofereix una guia per a la 

vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per mosquits a  Catalunya. 

El present treball està emmarcat en el Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de 

la presència del mosquit tigre, el qual està impulsat per Dipsalut (Organisme autònom de 

Salut de la Diputació de Girona). Aquest programa consta de dues línies principals, una amb 

accions dirigides a disminuir la cria del mosquit tigre dins l’àmbit privat, on hi té molta  

tendència a trobar-se i a reproduir-se (Yiji et al. 2014). Es tracta principalment d’accions 

educatives i de sensibilització, que donen a conèixer a la ciutadania les mesures de 

prevenció, que cal aplicar per evitar fomentar la cria del mosquit dins l’àmbit privat. La 

Diputació també assessora als municipis que vulguin implantar ordenances municipals per 

tal de regular aquest problema. Veure ordenança tipus a la bibliografia.  

Per altra banda, també s’estan duent a terme diverses accions encaminades al control dels 

punts de cria de l’àmbit públic. Concretament, l’elaboració de cartografies d’aquests punts, 

que és precisament la part del projecte en la que s’emmarca el present Treball de Final de 

Grau. En aquest sentit, l’Associació Mediambiental Xatrac està contractada des de l’any 

2009 per a dur a terme aquestes cartografies, que han de servir com a eines de gestió per 

als ajuntaments. Amb elles, poden dur a terme un pla de tractament d’aquests punts de cria 

i aplicar diferents mesures de prevenció. La Diputació de Girona, també subvenciona les 

accions relacionades amb el mosquit tigre o amb qualsevol altra plaga urbana, doncs 

aquestes son responsabilitat del ajuntaments segons la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 

d’ordenació sanitària de Catalunya.  

Els punts de cria potencials més abundants de les zones públiques, són els embornals que 

es troben en els carrers de la majoria de municipis. Es tracta d’estructures destinades a 

evacuar l’aigua pluvial, que sovint tenen una forma que fa que l’aigua quedi retinguda. En 

aquests ambients ombrívols l’aigua de pluja triga molt a evaporar-se, de manera que són  

òptims per al desenvolupament de les larves dels mosquits, que viuen i s’alimenten en el 
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medi aquàtic fins a convertir-se novament en mosquits adults (Hawley, 1988). Un cop passen 

a la fase adulta i comencen a volar, tenen una capacitat de dispersió baixa, d’uns 200 a 

500m de promig (Liew and Curtis, 2004). Per tant, si es fan tractaments dels punts de cria 

en sectors concrets, i considerant que avui dia es poden aconseguir resultats molt eficients 

amb tractaments biològics (Eritja, 2013), els resultats (disminució de molèsties i picades) 

seran directament apreciables a les zones tractades.  

En el moment de la meva incorporació al projecte, la cartografia dels punts de criaes feia,  

per motius de recursos, amb una metodologia força bàsica, recollint poca informació de cada 

punt i utilitzant els mapes Gis només a la fase final del projecte.  És per això que, l’objectiu 

del present treball és implantar noves metodologies, tant de recollida d’informació com 

d’anàlisi de dades, per tal d’obtenir resultats més útils i detallats. més detallats i Així mateix, 

és molt important trobar maneres eficients de dur a terme els treballs doncs es tracta d’una 

eina de gestió, adreçada a les administracions públiques, per tal de combatre contra 

l’expansió d’aquesta espècie. 
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2. OBJECTIUS  

 

The main objectives of this final degree project are: 

o Improve the methodology for collecting information in the field. Search for a 

way to categorize the catch basins, according to their status, at different levels to be 

able to elaborate cartographies of possible tiger mosquito breeding sites in public 

spaces following a clear and understandable color code. 

 

o Prepare digital cartographies of all the information collected in the field. It is 

expected to generate three layers: 1) catch basins, 2) streets and 3) photographs; of 

all the mapped information of the municipalities analyzed with the new methodology, 

which will be collected on a map. It will also seek ways to reflect in a web space, all 

the information generated so that it is available for consultation by any technician. 

 

o Analyze globally the data of the different municipalities of the demarcation of 

Girona. A heat map will be created with all the conflicting points that have been 

mapped until the moment, to determine which municipalities or zones present 

situations of greater risk regarding the proliferation of the tiger mosquito due to the 

presence of breeding sites. 

 

o Determine the average water volume of the demarcation catch basins, and see 

the variation of this throughout the year. It consists, on the one hand, making a 

new estimate of the amount of water that has an average catch basin, to be able to 

weigh more accurately the liters affected in a specific municipality. In this way, when 

dealing with catch basins, the quantity of product will be more real and this will avoid 

the misuse of it by administrations compared to the measures used until the moment. 

On the other hand, it is also expected to analyze, if there are annual variations in the 

volume of water for each municipality, and determine if these are related to 

temperature or precipitation. 

 

o Analyze the reproductive activity of the tiger mosquito in the catch basins. 

Based on data obtained in 2011 sampling, the behavior of the larvae within the catch 

basins will be studied to determine in which months there is more activity. 
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3. METODOLOGIA 

 

El treball que s’ha dut a terme es divideix en dos grans blocs. Per una banda, en l'elaboració 

i la millora de la metodologia del programa Pt11 així com l’anàlisi global de totes les dades 

que s’han obtingut fins ara. Per altra banda, s’ha realitzat una part més experimental on, s’ha 

calculat el volum d’aigua que presenten els embornals, i com aquest pot variar al llarg de 

l’any. Així mateix, s’ha analitzat l’activitat  de les larves en aquests espais també al llarg de 

l’any. 

Tots aquest treballs, s’han dut a terme a la província de GironA (veure figura 10).  

 

3.1. Millores metodològiques 

En aquests darrers anys, s’han cartografiat un total de 157 municipis, i malgrat que la 

metodologia ha anat evolucionant molt en diferents fases, es pot englobar aquests municipis 

en 3 grans blocs segons el nivell d’informació del que es disposa en cada cas.  

De manera molt resumida, podem dir que els municipis de nivell 1, que són 111 en total, es 

diferencien per haver-se fet tota la feina de camp en paper i per tenir poca informació 

complementaria de cada punt.   

Per altra banda, els municipis de nivell 2, agrupen un petit nombre de pobles , en total 6, per 

amb els que es va dur a terme una prova pilot per tal d’implantar la metodologia de mostreig 

directe sobre Gis. Aquesta fase del projecte coincideix amb la meva incorporació en el 

mateix. 

Finalment, els municipis de nivell 3, són tots aquells municipis on s’ha arribat ja a 

desenvolupar una metodologia ben completa i el nivell d’informació de cada punt és molt alt. 

Sumen un total de 40 municipis.  

A continuació, s’explicarà la metodologia més actualitzada, i les millores i canvis que s’han 

fet des del principi del projecte es comenten a la discussió. 

 

3.1.1. Característiques i classificació dels embornals 

Per a la recollida d’informació al camp, s’han classificat els embornals en diverses 

categories, seguint principalment un criteri de formes i mides d’embornals, per facilitar el 

mostreig, l’anàlisi i la interpretació de les dades obtingudes. Doncs per una qüestió 

d’eficiència, es fa impossible mesurar cada embornal. 

Pel que fa a la mida, distingim: 
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o Embornals habituals (Tipus A): Són tots aquells de mida petita (50x30 cm 

aproximadament) situats als laterals de les vies de circulació arran de la vorera. Són 

els més habituals a la majoria de les vies públiques de la població. Per raons 

pràctiques s’ha incorporat en aquesta categoria els embornals B, degut a que la mida 

és la mateixa.  

 

o Embornals (Tipus C): Aquests acostumen a ser llargs i es classifiquen en tres 

subcategories segons la seva amplada. Dins de cada categoria es mesura la 

llargada de l’embornal: 

Embornals amples (C1): Presenten una amplada superior a 50 cm. Normalment van 

d’extrem a extrem de la calçada i estan pensats per assumir grans volums d’aigua.   

Embornals mitjans (C2): Embornals amb una amplada d’entre 25 i 50 cm.   

Embornals estrets (C3): Embornals amb una amplada fins a 25 cm. Molt habituals 

en voreres i carrers de vianants. 

Pel que fa a la forma interior també s’ha estat treballant molt per tal de trobar una classificació 

senzilla, pràctica i ràpida que reculli la majoria de morfologies que caracteritzen els 

embornals que presenten els embornals. Finalment s’han classificat de la següent manera: 

o Sifònics: Són els més problemàtics perquè gairebé en tots els casos tenen aigua al 

seu interior. Normalment es fan servir quan les conduccions d’aigües residuals i les 

pluvials no estan separades per evitar males olors.  

 

o Sorrals: Presenten el tub de desguàs relativament aixecat, i majoritàriament tenen 

aigua, però també poden quedar plens de sediment. S’ha de tenir ben present que 

aquests sediments poden fluctuar , i el mateix embornal pot esdevenir productor de 

larves de mosquits, depenent principalment de si s’ha retirat el sediment acumulat o 

no. 

 

Figura 2. Estructura interna d’un embornal amb forma sorral (Rodríguez, 2018). 
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o Directes: Tal com el seu nom indica, aquest tipus de sortida és ben directe, i l’aigua 

marxa amb total facilitat. És més freqüent en embornals de grans dimensions on els 

tubs de desguàs acostumen a ser molt grans. Molt rarament acumulen aigua, doncs 

els tubs es troben sempre a la part baixa i l’aigua marxa. 

 

Figura 3. Estructura interna d’un embornal amb forma directe (Rodríguez, 2018). 

 

 

o Indeterminats: Embornals que no es poden determinar en cap categoria per trobar-

se saturats de sediments.  

 

Per tant, tenint en compte els criteris anteriors, s’ha decidit diferenciar els embornals segons 

si es troben: 

o en bon estat; els quals són de tipus directe i no presenten ni aigua ni sorra. En 

principi, aquests embornals mai ocasionen problemes.  

o que cal controlar. Són de tipus sorral, sifònic o indeterminat i, tindran sorra fins al 

nivell del desguàs, fet que evita que l’aigua quedi acumulada. El motiu pel qual la 

sorra pot ser substituïda per l’aigua fa que, els embornals que presentin sediment 

s’hauran de controlar per tal d’evitar l’acumulació d’aigua. En aquests casos no 

caldria fer tractaments fins que els embornals no es netegin de sediments, doncs la 

despesa dels tractaments és elevada. 

o en mal estat, serà de tipus sifònic o sorral i a més, presentarà aigua. Aquests 

embornals cal tractar-los durant la temporada d’activitat de mosquits, fins i tot encara 

que puntualment (algunes setmanes) quedin secs. 

 

Aquesta nova classificació es pot observar d’una manera més resumida a la següent taula:  
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Taula 1. Diferents estats que pot presentar un embornal segons la presència o absència 

d’aigua i sorra, i la seva estructura interna. * Poden tenir sorra, però aquesta no arriba al nivell 

del desguàs i per tant no impedeix la presència d’aigua.  

Estat de l’embornal Presència 
d’aigua 

Presència 
de sorra 

Forma interna 

Mal estat Si No* Sifònic o sorral 

Cal controlar No Si Sifònic, sorral o indeterminat 

Bon estat No No Directe 

 

3.1.2. Recollida d’informació i dades 
 
Per a l’elaboració de la cartografia dels possibles punts de cria de cada població, s’han 

recorregut totes les vies de desplaçament i accés públic, així com també tots els elements 

de la via pública, com per exemple, parcs, jardins i places. A més, s’ha realitzat sense fer 

cap extrapolació, comptabilitzant embornal per embornal, ja que la densitat d’embornals és 

molt variable d’unes zones a altres dins els municipis, i fins i tot, d’un carrer a l’altre. 

Les eines que s’han emprat per a la recopilació i transcripció de dades al camp són les 

següents: taula amb el llistat de carrers, material d’oficina (colors, retoladors,...), navegador 

(GPS) i, ordinador Portàtil i el programa QGIS.. 

Actualment, aquesta recollida d’informació de paràmetres morfomètrics s’ha fet realitzant el 

següent procediment: 

o Per una banda, en una taula a paper, s’hi anota (a les files) els carrers i les zones 

del municipi, i (a les columnes) el nombre d’embornals de cada tipologia (A, C1, C2, 

C3). Els embornals es comptabilitzen mitjançant la seva mida i es quantifiquen, en 

tres categories: embornals en mal estat, embornals que cal controlar i embornals en 

bon estat. Tot i així, si un embornal té una part amb aigua i una sense, es 

comptabilitza com a dos embornals per separat, un amb aigua (de la mida equivalent 

a la part que té aigua) i un sense aigua (equivalent a la mida de la resta). D’aquesta 

manera s’aconsegueix reflectir la dualitat d’aquests embornals tant a nivell numèric 

com gràfic i no esbiaixar les dades totals de nombre de litres útils per al mosquit. 

 

o D’altra banda, amb el programa QGis, es representen tots els embornals i es recull 

tota una sèrie d’atributs, que determinen l’estat en el que es troba cada embornal. 

Durant el treball de camp, el projecte que es va generant, compta amb la següent 

informació i estructura. 
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- Capes en format SID: Aquestes capes corresponen als mapes del municipi, 

descarregats mitjançant la web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a 

escala 1:5000 per tal d’observar totes les vies del municipi amb prou detall 

per tal de que el posicionament dels punts equivalents a cada embornal sigui 

ben precís. L’entrega oficial de les cartografies a cada municipi, es fa 

utilitzant aquesta cartografia, així s’ha d’assegurar que la informació hi està 

ben correlacionada.  

- Capa de punts: És una capa de punts on s’han recollit tots els embornals del 

municipi. Per a cada un dels embornals, tenim la següent informació. 

Tipus: Fa referència al tipus d’embornal en quant a la mida. Les entrades 

són: a, c1, c2, c3. 

Mida: Fa referència a la mida de l’embornal en metres lineals. En els 

embornals de tipus c1, c2 i c3 s’ha posat un número que representa els 

metres de llargada de cada element. Pel que fa als “a”, sempre serà 1 ja que 

s’han comptat com a unitats. 

Aigua: Fa referència a l’estat dels embornals. Les entrades són: “SI” per als 

embornals que tenien aigua (mal estat) i, “NO” per als que no en tenien (bon 

estat). 

Municipi: Fa referència al municipi en qüestió. 

Forma: Fa referència a la forma interior de l’embornal. Les entrades seran: 

si, so, di, in per sifònic, sorral, directe i indeterminat respectivament. 

Sorra: Fa referència a si l’embornal ha presentat sorra o no a l’interior. 

Només es comptabilitza en els casos en que sigui realment abundant, 

principalment quan arriba al nivell del desguàs provocant que l’aigua no pugui 

quedar acumulada perquè hi ha sorra. Les categories són de si o no. 

 

- Capa de Línies: Es tracta d’una capa de línies que ressegueixen tots els 

carrers, places i vies del municipi, destacant quines son les zones més o 

menys afectades seguint el mateix codi de tres colors que s’utilitzarà durant 

tot el treball. Es pot fer al camp o més tard a l’oficina. Els camps o atributs 

que es recullen són: 

Categoria: Fa referència a la tipologia de tram de carrer, i s’utilitza una 

codificació numèrica: 0 per aquelles zones sense embornals o amb 

embornals en bon estat (color verd), 1 per aquelles zones amb embornals 

que cal controlar (amb sorra) (color groc), 2 per aquelles zones amb 

embornals afectats (amb aigua) (color vermell). 

Municipi: Fa referència al municipi en qüestió i figura el nom complet sense 

accents. 
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Per a cada punt, també s’afegeix, la data, el nom del municipi i el codi únic. Aquesta 

informació servirà per diferenciar els punts quan s’uneixen  en un arxiu provincial a partir del 

que s’analitzen les dades a nivell global. 

3.1.3. Treball d’oficina 
 
Un cop enllestida tota la recollida de dades, es passa la informació a fulles de càlcul  , i 

s’acaben de digitalitzar les línies en una altra capa per tal d’ajudar a interpretar quines zones 

convé tractar, quines convé vigilar i quines queden lliures d’embornals. Aquesta capa 

ressegueix tots els carrers, places i vies del municipi, destacant quines zones estan més o 

menys afectades seguint el codi de colors explicat a l’apartat 3.1.2. Recollida d’informació i 

dades. 

 

Tot i així, en cas de trobar dos embornals en un mateix carrer però en diferent estat, es 

representa (en el mapa de línies) la pitjor de les circumstàncies. 

 

3.2. Anàlisi global de les dades 

Per una banda, es requereix fer un mapa dels 40 municipis que s’han estudiat amb la 

metodologia més actualitzada, i que presenti tota la informació recollida al camp. A través 

d’un full de càlcul, s’han estandaritzat un total de 7760 embornals, per tal d’unir en un sol 

arxiu la informació de cada municipi. Amb aquest arxiu es poden fer estadístiques globals a 

nivell de tota la província (veure apartat 4.1). Seguidament, aquest arxiu s’ha exportat al 

QGis per a l’elaboració d’un mapa a escala 1:5000 amb les capes de punts, línies i fotos. 

Finalment, s’ha publicat a un espai web, a partir del complement Gis Cloud, on es pot 

consultar tota la informació cartografiada dels municipis que s’han estudiat amb la nova 

metodologia.  

 

D’altra banda, a partir dels embornals conflictius dels 157 municipis que s’han cartografiat 

durant aquests últims 9 anys, s’ha determinat que la millor manera per representar aquesta 

informació és a partir d’un mapa de calor a escala 1:5000. Es tracta d’un mapa en el que 

s’han ressaltat, mitjançant un codi gradual de colors, les zones amb una major densitat 

d’embornals afectats de la següent manera: 

o Valors màxims; en color lila, les zones que presenten més aglomeració d’embornals 

afectats. La probabilitat de trobar mosquit tigre és molt elevada i hi ha més risc de 

que hi hagi problemes derivats.   

o Valors mínims; en color taronja, les zones que no presenten embornals afectats, i 

per tant, seran les menys perilloses. 
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Això ens permetrà utilitzar-ho com a eina de gestió. A més, aquesta capa es pot obtenir amb 

qualsevol mapa de fons. D’aquesta manera, es trobarà amb major facilitat a quina zona 

municipal es troba la conflictivitat.  

 

3.3. Anàlisi del volum d’aigua dels embornals 

Per tal de determinar el volum d’aigua que presenta un embornal, s’han estudiat 60 

embornals durant els mesos d’agost i d'octubre de 2017, i de febrer i maig de 2018, analitzant 

10 embornals a cadascuna de les 6 zones diferents: Aiguaviva, Vilobí d’Onyar, Santa 

Coloma de Farners, Riudarenes, Sils i Vidreres. 

Concretament s’ha mesurat el volum d’aigua a partir de la mesura de l’alçada de l’aiguaper 

l’amplada i la llargada excates de l’embornal. L’alçada de l’aigua s’ha mesurat en dos 

cantonades (i s’ha promitjat) ja que la base d’un embornal pot tenir pendent i així es corregeix 

substancialment aquest paràmetre. Per fer-ho s’ha utilitzat un llistó de fusta que quedava 

marcat mullat per l’aigua i una cinta mètrica. L’alçada de l’aigua s’ha mesurat des de la base 

de l’embornal, o en cas de tenir sediment, des de l’alçada màxima d’aquest. 

 

𝑉 = ℎ𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑥 ∗ 𝑦 

 

Figura 4. Paràmetres x, y i h aigua que s’han mesurat als embornals per a l’obtenció del volum 

d’aigua. 

    

Figura 5. A la dreta, mesura de l’alçada de l’aigua, i a l’esquerra, mesura de l’amplada de 

l’embornal. (Rodríguez, 2017) 

X 

Y 

h aigua 
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Sobre el total d’embornals de Girona (38.000 mostrejats) podem dir que la mostra que tenim 

(60 embornals) és petita, doncs per  tenir un nivell de confiança del 95% i un marge d’error 

del 5%  hauria de ser de 380 embornals. Però per altra banda,podem donar robustesa al 

mostreig realitzant observant el gràfic de la distribució de la variança del volum que segueix 

una distribució clarament normal: 

 

Figura 6. Distribució normal del volum d’aigua obtinguts a partir dels 60 embornals mostrejats a 

Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Vidreres, Sils, Vilobí d’Onyar i Aiguaviva. 

 

Aquest mostreig s’ha fet a zones diferents, amb l’objectiu de captar la màxima diversitat 

possible pel que fa al volum d’aigua que està directament relacionat al tipus d’embornal. Les 

empreses que urbanitzen l’espai públic, acostumen a utilitzar el mateix model d’embornals 

per a tota la zona i els embornals zona dins d’aquesta, tenen volums d’aigua molt similars 

entre ells  

 

3.1.1. Variació anual per zones 

Un cop s’han obtingut totes les dades corresponents de la part experimental, s’ha analitzat 

la variació anual del volum per zones. S’ha calculat la mitjana mensual dels litres d’aigua 

que presenta un embornal a cada zona i per tal de veure si hi ha variacions  al llarg de l’any 

s’ha fet un anàlisi Anova d’1 factor. A part s’ha analitzat la possible correlació amb les dades 

de temperatura i precipitació de cada municipi extretes del Servei Meteorològic de 

Catalunya.  
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3.1.2. Volum mitjà d’un embornal 

A partir de les mateixes dades, s’ha estimat el volum d’aigua que presenten els embornals 

de tipus A, amb l’objectiu d’afinar millor la quantitat de producte utilitzat. També s’ha calculat 

la desviació estàndard per tenir en compte l’increment d’aigua que pot presentar un 

embornal. 

Per tal d’obtenir el volum de sorra de cada embornal s’ha mesurat l’alçada d’aigua junt amb 

sorra de manera que la diferència dóna el resultat que busquem.  

Finalment, s’ha generat un gràfic per poder observar el tant per cent d’embornals tractats 

amb èxit, segons els litres que es tractin a cada embornal. 

 

3.2.3. Comportament de les larves de mosquit tigre en els embornals al llarg de 

l’any 

L’anàlisi del comportament s’ha fet a partir d’un estudi elaborat pel Servei de Control de 

Mosquits, el qual no va ser publicat, i es basa en la detecció de larves de mosquit tigre en 

els embornals de diversos municipis. Aquest estudi es va realitzar quinzenalment des d’abril 

fins a novembre de 2011.  

 

A partir d’aquests resultats, s’ha calculat la probabilitat de trobar mosquit tigre en un 

embornal per a cada quinzena. Seguidament, s’ha obtingut un gràfic amb aquestes dades, 

el qual permet veure l’activitat de mosquit tigre al llarg de l’any, i resulta molt útil a l’hora de 

realitzar tractaments.. També s’ha calculat la probabilitat de que un embornal presenti larves 

de mosquit tigre, tenint en compte el total d’embornals mostrejats. 

4. RESULTATS  

4.1. Millores metodològiques 

Amb el present treball s’ha dut a terme tota la metodologia per al correcte mostreig i 

cartografiat dels possibles punts de cria del mosquit tigre a les zones públiques. La 

descripció d’aquest nou mètode de treball es troba a l’apartat 3. Material i mètodes. D’altra 

banda, les diferències i les millores que s’obtenen entre la metodologia nivell 1, la nivell 2 i 

la nivell 3 es troben a l’apartat 5. Discussió. 
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4.2. - Anàlisi global de les dades 

En el link que s’observa a continuació, es pot veure el mapa que recull tota la informació 

dels 40 municipis que s’han estudiat amb la metodologia de nivell 3:  

ttps://qgiscloud.com/Xatrac/Pobles_nivell_3_/ 

 

Hi ha 7760 embornals cartografiats al mapa. Per una banda, si tenim en compte el seu estat, 

podem observar a la figura 7 com més de la meitat estan afectats, aproximadament una 

quarta part cal controlar-los, i la resta es troben en bon estat. D’altra banda, si ens fixem en 

la forma dels embornals tenim que un 22% correspon al directes, un 68% i 8% als sorrals i 

sifònics respectivament, i un 2% representa els embornals que no es poden determinar la 

seva estructura morfologia interna, tal i com s’observa a la figura 8. 

 

 

Figura 7. Percentatge d’embornals, segons si es troben en mal estat (presenten aigua), si cal 

controlar-los (contenen sorra) o si están en bon estat, dels municipis estudiats amb la nova 

metodología. 

 

 

Figura 8. Percentatge d'embornals, segons la seva estructura interna, dels municipis estudiats 
amb la nova metodología. 



19 
 

 

D’altra banda, s’ha obtingut el següent mapa de calor que espot veure a la figura 10. En 

aquest, s’observa aquelles zones on la densitat d’embornals per superfície és més elevada. 

Aquestes zones coincideixen amb Sant Joan les Fonts, Les Preses, Olot i Banyoles. S’ha 

de tenir en compte, però, que aquest mapa s’escala en funció de l’augment del mapa, de 

manera que si ens apropem auna zona lila del mapa, aquest punt es divideix en diferents 

zones afectades mostrant més nivell de detall (veure exemple figura 9). 

 

 

Figura 9. Exemples de zones del mapa de calor de les àrees amb més densitat d’embornals, i 

a diferents escales. A la dreta a 1:300.000, i a l’esquerra a 1:39.000. El quadrat de color blau 

representa la zona on s’ha realitzat l’augment. 

 

 

  



Mapa de calor de la densitat d'embornals per superfície de la
demarcació de Girona

0 2.5 5 7.5 10 km

Font d'elaboració pròpia a partir de les dades recollides mitjançant el Programa de suport a la
gestió dels riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) des de l'any 2009

fins al 2018.

Figura 10. Mapa de calor de les zones amb major densitat d'embornals amb aigua, a partir de les dades recollides des del 2009 fins al 2018.
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4.3. Anàlisi del volum d’aigua dels embornals 

4.3.1 - Variació anual dels volums d’aigua per zones. 

A partir de les dades recollides al camp, s’ha calculat el volum d’aigua mitjà, junt amb la 

desviació i l’error estàndard, dels mesos d’agost, octubre, febrer i maig per a cada zona. 

Aquestes resultats s’observen en la següent taula resum. 

 

Taula 2. Volums d’aigua mitjà, junt amb la desviació estàndard, de cada zona mostrejada 

durant els mesos d’agost i octubre de 2017, i febrer i maig de 2018. 

 

 

 

A partir dels resultats anteriors, s’ha obtingut el gràfic de la figura 11. A grans trets, si 

observem les figures 11 i 12, es pot dir que hi ha una variabilitat de les dades de temperatura 

i precipitació al llarg de l’any, com també en les mitjanes dels volums d’aigua. Cal destacar 

que la mitjana dels litres en el mes de febrer és superior a la resta en la majoria dels casos. 

 

 

Figura 11. ´Volum mitjà d’un embornal al llarg de l’any, a partir de les dades que s’observen a 

la taula 2.  

 
VOLUM AIGUA MITJÀ ± SD VOLUM SORRA MITJÀ ± SD. 

 Agost Octubre Febrer Maig Agost Octubre Febrer Maig 

Aiguaviva 
21,59 ± 
10,64 

12,81 ± 
9,85 

24,86 ± 
8,34 

16,01 ± 
12,72 

10,14 ± 
10,20 

15,00 ± 
10,93 

8,22 ± 
5,36 

15,87 ± 
15,22 

Vilobí 
D’Onyar 

7,53 ± 
5,68 

8,95 ± 
4,39 

12,00 ± 
7,32 

8,80 ± 
6,21 

13,19 ± 
6,58 

9,24 ± 
3,96 

9,69 ± 
8,23 

10,74 ± 
6,04 

Sta. 
Coloma de 

Farners 

20,03 ± 
9,52 

20,36 ± 
10,49 

24,63 ± 
12,87 

23,57 ± 
6,75 

2,31 ± 
2,97 

2,93 ± 
7,35 

1,24 ± 
1,37 

3,54 ± 
5,99 

Riudarenes 
8,50 ± 
6,40 

13,49 ± 
9,54 

17,67 ± 
9,95 

15,73 ± 
3,9,27 

9,47 ± 
4,46 

2,34 ± 
4,17 

3,43 ± 
2,70 

4,03 ± 
3,59 

Sils 
0,40 ± 
0,32 

3,65 ± 
2,79 

8,89 ± 
4,17 

6,48 ± 
3,71 

12,06 ± 
1,76 

6,89 ± 
2,91 

5,58 ± 
2,50 

6,75 ± 
2,27 

Vidreres 
6,31 ± 
4,75 

12,26 ± 
7,49 

12,39 ± 
7,81 

14,23 ± 
7,15 

9,65 ± 
2,87 

3,11 ± 
2,92 

5,69 ± 
4,72 

6,28 ± 
7,63 
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Figura 12. Temperatura i precipitació mitjana de les zones estudiades al llarg de l’any. 

 

Per l’Anova d’1 factor del volum d’aigua, existeixen a cada zona diferències significatives 

entre els mesos mostrejats (p.valor=0.0217 i F=3,3278 ), doncs el mes de febrer presenta 

un volum més significatiu que la resta. Si s’exclou el mes de febrer, s’aprecia com no hi ha 

diferències significatives entre la resta (p.valor=0.4259 i F=0.8577), en canvi, si que n’hi ha 

entre zones analitzades.  

 

4.3.2. Volum mitjà dels embornals 

A partir dels volums calculats, s’ha obtingut un volum mitjà de 14 litres amb una desviació 

estàndard de 9,86 litres. 

Si tenim en compte la sorra, s’ha trobat un volum mitjà de 7,39 “litres”, amb una  desviació 

estàndard força gran, de 12,67 litres. 

Per tant, el volum mitjà d’un embornal (tipus A) que s’utilitzarà per estimar els litres a tractar 

d’un municipi és de 14 litres. D’altra banda, també s’ha calculat de manera gràfica i a partir 

de la variabilitat detectada, el percentatge d’embornals que es tractaran de manera eficient 

per a cada volum d’aigua diferent (figura 13). 
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Figura 12. Representació gràfica del percentatge d’embornals tractats amb èxit en funció del 

volum d’aigua d’un embornal que s’utilitzi per estimar els litres en mal estat. 

 

4.3.3. - Comportament de les larves de mosquit tigre en els embornals al llarg de 

l’any 

 
Al gràfic (figura 13), podem observar com hi ha un increment dels percentatges 

mensuals de l’activitat de larves als embornals a mesura que comença la primavera i 

avança l’estiu. A la segona quinzena d’abril, però, s’observa un descens percentual 

d’aquesta, arribant a no detectar-se durant els mesos de maig i juny. El màxim període 

d’activitat s’observa a la segona quinzena de setembre, i a partir d’aquí, la situació es 

reverteix, doncs el comportament de les larves disminueix en la segona quinzena 

d’octubre, però en aquest cas, d’una manera més ràpida. Al novembre ja no es detecten 

larves. 

 

Figura 13.  Evolució quinzenal per mesos, des d’abril fins a novembre de 2011, del percentatge 

d’embornals que presenten larves de mosquit tigre.  
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A grans trets, s’observa com el setembre és el mes que presenta més probabilitat de 

trobar mosquit tigre en un embornal. D’altra banda, es pot dir que la probabilitat de què 

un embornal tingui mosquit tigre al llarg de la seva època d’activitat és del 15%. 

 

5. DISCUSSIÓ 

5.1. Millores metodològiues 

5.1.1. Classificació dels embornals 

o La mida dels embornals es fa així des de la metodologia més antiga, i amb el pas 

del temps ha resultat ser un mètode efectiu i pràctic, que es manté avui en dia. 

 

o La forma interior dels embornals, és una variable morfomètrica de vital importància 

que amb l’antiga metodologia no quedava representada. Ara, gràcies a això podem 

classificar els embornals en 3 nivells d’estat diferents, en comptes de 2. També 

podem saber exactament quins embornals són susceptibles a canviar d’estat a 

causa de possibles neteges del sediment de l’interior.  

5.1.2. Recollida d’informació i dades 

o El mètode que s’utilitzava abans era bàsic comparat amb la metodologia implantada 

al llarg d’aquest treball. Aquest fet era degut als recursos amb que comptava 

inicialment el projecte, doncs s’havia d’optimitzar molt la feina per tal de rendibilitzar 

els resultats. Amb la metodologia antiga (nivell 1), tota la informació recollida al camp 

es realitzava a mà. Per una banda, en una taula a paper, es feia un llistat dels carrers 

de manera molt similar que amb el mètode actual, però sense diferenciar els 

embornals directes. Per altra banda, es  cartografiaven en un mapa a paper només 

els punts afectats i les  línies verdes, grogues i vermelles.  Ara, tenim més precisió 

per a les línies, doncs les verdes, indiquen també zones on hi pot haver embornals 

directes.  

 

o Un fet que ha facilitat la implantació de la nova metodologia és el salt de les 

tecnologies els darrers anys, doncs podem portar al camp, PCs petits o Tablets que 

puguin moure fàcilment programes d’informació geogràfica.  

 

o L’existència del programa QGis també ha sigut vital per a fer aquest avanç 

metodològic, doncs permet treballar offline, i disposa d’uns formularis emergents que 
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s’obren alhora d’introduir un nou punt sobre el mapa a través dels quals s’entra molt 

ràpidament tota la informació.  

 

o Amb l’antiga metodologia, els punts es digitalitzaven més tard a l’oficina, només es 

feia amb els que tenien aigua, i no teníen cap informació associada.  

 

5.1.3. Treball d’oficina 

o Amb les antigues metodologies (nivell 1 i 2), els carres, places o vies es distingien 

de la següent manera: 

- en color verd, els carrers o trams sense embornals. Ara també s’inclouen els 

embornals directes (en bon estat). 

- en color groc, els que contenen embornals sense aigua. En la nova 

metodologia, aquesta categoria representa els embornals que presenten 

sorra. 

- en color vermell, els trams que presenten embornals afectats amb aigua. No 

hi ha hagut canvis en aquest nivell. 

 

o En els municipis del nivell 1, els punts afectats es cartografiaven manualment a 

l’oficina amb el programa Google Earth, a partir de la  informació obtinguda al camp. 

D’altra banda, les línies es generaven amb programes de vectorialitzció (Autocad o 

Freehand) i per tant no estaven georeferenciades.  

 

o La incorporació del programa QGis al treball de camp, implica que la feina sigui molt 

més àgil, doncs ens permet poder passar directament els punts recollits sense 

cartografiar-ho en un mapa a paper prèviament. Aquest implica que la feina a l’oficina 

sigui molt més ràpida també.  

  

5.2. Anàlisi global de les dades 

Del total d’embornals cartografiats amb la nova metodologia, la meitat es troben afectats. 

Tot i així, aquesta proporció podria empitjorar, ja que aproximadament un 25% del total 

d’embornals presenten sorra, i són susceptibles al canvi d’estat. Per tant, el 75% dels 

embornals totals, poden trobar-se afectats en algún moment. 

D’altra banda, el mapa de calor ens permet utilitzar-lo com a eina de gestió per tal de 

determinar quines zones presenten una densitat d’embornals més elevada. Aquestes són 

zones on el nivell de risc associat al mosquit tigre serà més alt, i per tant, hi haurà més 
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molèsties sobre la població. En cas de persones afectades per arbovirus, l’administració 

disposa d’una eina molt útil per tal de conèixer les zones de major risc de contagi a altres 

ciutadans. Així mateix, aquestes dades no són l’únic factor del què depèn la densitat de 

mosquit tigre, doncs, la presència d’horts, la vegetació i el clima són altres que també ho 

determinen (Yiji et al. 2014). 

5.3. Anàlisi del volum d’aigua dels embornals 

5.3.1. Variació anual per zones 
 
El volum d’aigua mitjà que presenten els embornals de cada zona es manté constant al 

llarg de l’any, i les variacions de temperatura i les precipitacions no l’afecten. Aquest fet 

pot ser degut per diversos motius. Per una banda, al tractar-se de punts ombrívols i 

enclotats, fa que l’evaporació en aquests indrets sigui mínima. D’altra banda, les parets 

són poc poroses i eviten que l’aigua s’infiltri. 

 

5.3.2. Volum mitjà d’un embornal 

El volum de 14 litres d’un embornal ha proporcionat una estimació dels litres afectats més 

aproximada, en comparació amb els 10 litres que es ponderaven abans. D’aquesta manera, 

a l’hora de tractar els embornals, la quantitat de producte serà més real i així s’evitarà el mal 

ús d’aquest per part de les administracions en comparació amb les mesures utilitzades fins 

ara.  

D’altra banda, s’ha integrat la sorra com a element de variabilitat, ja que la presència 

d’embornals amb aquesta pot fer augmentar el volum d’aigua, quan la sorra es substituïda 

per aigua al netejar els embornals. 

Alhora, el gràfic amb el percentatge d’embornals tractats amb èxit permet, a les 

administracions públiques, decidir quina quantitat de producte voldran abocar davant de les 

diferents situacions que es trobi la zona a estudiar. En cas d’epidèmia, serà necessari utilitzar 

el volum que tracti el 100% dels embornals. 

 

5.3.3. Comportament de les larves de mosquit en els embornals al llarg de l’any 

La presència del mosquit tigre es relaciona molt amb els canvis de temperatura. A mesura 

que les temperatures augmenten, i amb les pluges de la primavera, les primeres larves 

surten de l’ou i viuen a la superfície de l’aigua. Aquesta activitat va incrementant gradualment 

a la tardor. El final d’estiu i la tardor són els períodes més favorables per al desenvolupament 

del mosquit adult. Quan arriba l’hivern i baixa la temperatura, les larves i els adults es moren. 

El gràfic obtingut, segueix un patró semblant a un estudi que es va realitzar a Barcelona de 

l’activitat del mosquit tigre, en concret, a l’any 2016 (González, R et al. 2017). Tot i així, s’ha 
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detectat un descens percentual al mesos de maig i juny. Probablement hagi succeït degut a 

què l'activitat dels ous hivernants eclosionen i després els mosquits els costa sobreviure 

perquè encara fa fresca i no tornen a colonitzar a fons els espais de cria fins al cap d'uns 

mesos. 

 

6. REFLEXIÓ ÈTICA 
 

Aquest projecte no comporta cap actuació agressiva cap al medi ambient, doncs es tracta 

d’un estudi principalment dedicat a la recollida de dades morfològiques d’elements urbans, 

com embornals i fonts entre altres. La metodologia tampoc ha generat residus perillosos ja 

que es feia principalment a través d’observació directa i utilitzant un ordinador. Els embornals 

es mesuren amb pals de fusta i cintes mètriques i en alguns casos, es tirava aigua al seu 

interior per tal de determinar el volum màxim que poden assolir, aquesta aigua provenia 

d’una font natural.  

La única part del treball en que s’ha manipulat organismes, no la he dut a terme jo, doncs 

es va fer des del Servei de Control de Mosquits, que ens va facilitar les dades, i que disposa 

dels permisos necessaris per a la manipulació i tinença d’aquests organismes que expedeix 

la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda, cal tenir ben present que aquest projecte te una clara aplicació sanitària 

doncs esta enfocat a prevenir i controlar aquesta espècie invasora, que provoca greus 

molèsties a les persones i pot transmetre malalties.  

Així mateix, on es pot fer una important reflexió ètica al voltant d’aquesta espècie és en la 

co-responsabilitat que tenen les persones que fomenten la cria d’aquesta espècie als seus 

espais privats (jardins, patis, balcons). En aquest sentit, alguns municipis ja han aprovat 

ordenances que regulen el problema i sancionen a les persones que tenen punts de cria.  

 

 

  



28 
 

7. CONCLUSIONS 
 

In the present study, has been proven that:  

o This work has been used to develop a simple and easy-to-interpret method through 

a color code similar to a traffic light, and in a short and efficient way, given that 

thousands of catch basins have been addressed. 

 

o Of the total of catch basins sampled with the most recent methodology, half are 

affected. This proportion can increase up to 75% if you remove the sand from the 

sinks that need to be controlled. 

 

o The treatment with 10 liters, that was done with the previous methodology, was not 

absolutely effective. It has been fundamental to take the step of the new 

methodology, because in the past it was not known which catch basins were treated 

successfully. Now, with 14 liters, we know that they treat efficiently about 50% of the 

catch basins. 

 

o It has been proven that the catch basins can be treated with the same dose of product 

since its volume does not vary during the months of activity of the tiger mosquito.  

 

o The activity rate of larvae begins in spring and ends when autumn ends, and that the 

most activity is in September.  
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A més, per tractar-se d’un projecte de gestió, s’ha necessitat saber quins programes, 

comissions d’experts i protocols s’han establert per lluitar contra l’expansió del mosquit tigre 

i reduir-ne la seva densitat. Aquests són els següents: 

- L’ordenança tipus de la Generalitat de Catalunya. Recuperada el 4 d’abril 

des de: https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=cc3a6b74-

fe43-4e27-884a-9faeb4bc3251&groupId=713456 

 

- La plataforma del Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de la 

presència del mosquit tigre (Aedes albopictus). Recuperada el 4 d’abril des 

de: https://www.dipsalut.cat/area.html?a=6&sub=2&prog=212 

 

- Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per 

mosquits a Catalunya. Recuperat el 3 de febrer des de: 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/te

mes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/protocol_arbovir

osis_cat.pdf  

 

 


