
El Servei de Control de Mosquits del El Servei de Control de Mosquits del 
Consell Comarcal del Baix LlobregatConsell Comarcal del Baix Llobregat

8 d8 d’’abrilabril
Convocatòria de premsaConvocatòria de premsa

Baix LlobregatBaix Llobregat
Consell Comarcal del Baix LlobregatConsell Comarcal del Baix Llobregat



SCMSCM
Consell Comarcal del Baix LlobregatConsell Comarcal del Baix Llobregat

•• Creat el 1983Creat el 1983
•• Des de 1989 servei prestat pel Consell Comarcal Des de 1989 servei prestat pel Consell Comarcal 
•• Dues Dues ààrees: Urbana i Rural/Naturalrees: Urbana i Rural/Natural
•• Metodologia de control integratMetodologia de control integrat
•• MMààxim respecte al medi ambient i a la salutxim respecte al medi ambient i a la salut
•• Actuacions en Actuacions en ààrees naturals protegidesrees naturals protegides
•• Seu actual a Can Comas al Prat de LlobregatSeu actual a Can Comas al Prat de Llobregat



Municipis:Municipis: 18 Baix Llobregat18 Baix Llobregat
LL’’Hospitalet, AENA i PortHospitalet, AENA i Port

PoblaciPoblacióó protegida:protegida: 936.150  habitants936.150  habitants
35 M de passatgers35 M de passatgers

SuperfSuperfíície dcie d’’acciaccióó:: 30.020 Ha30.020 Ha

Vehicles :Vehicles : 1515

Personal fix:Personal fix: 1010

2 Biòlegs2 Biòlegs

1 Administrativa1 Administrativa

5 Prospectors5 Prospectors

1 Cap de tractaments1 Cap de tractaments

1 Aplicador1 Aplicador

Personal temporal:Personal temporal: 1 prospector1 prospector
10 10 -- 15 aplicadors/agents 15 aplicadors/agents 

Dades SCMDades SCM



NNºº focus de cria:focus de cria: 1.6201.620

Canals:Canals: 1.1991.199

Zones inundables:Zones inundables: 399399

Altre tipus:Altre tipus: 2222

Longitud canals: Longitud canals: 369,9 Km369,9 Km

SuperfSuperfíície focus:cie focus: 496,52 Ha496,52 Ha

SuperfSuperfíície de canals:cie de canals: 92,08 Ha92,08 Ha

SuperfSuperfíície inundable:cie inundable: 404,44 Ha404,44 Ha

NNºº dd’’embornals:embornals: 49.20749.207

Dades SCMDades SCM



Malalties transmeses al nostre entornMalalties transmeses al nostre entorn

NIL OCCIDENTALNIL OCCIDENTAL
Espanya 2010Espanya 2010--20132013
Catalunya en aus salvatgesCatalunya en aus salvatges
PaPaïïsos europeussos europeus
Desenes de mortsDesenes de morts

CHIKUNGUNYACHIKUNGUNYA
ItItààlia 2007, Franlia 2007, Françça 2010a 2010

DENGUEDENGUE
FranFrançça i Croa i Croààcia 2010, cia 2010, 
FranFrançça 2013a 2013

MALARIAMALARIA
Espanya 2010Espanya 2010

Culex pipiensCulex pipiens

Aedes albopictusAedes albopictus

Anopheles atroparvusAnopheles atroparvus



Culex pipiensCulex pipiens
Mosquit comMosquit comúú

Actiu principalment Actiu principalment de nitde nit, entra a les cases, entra a les cases

PresPresèència rural i urbana ncia rural i urbana 

Habitat larvari en Habitat larvari en canals i recipients diversoscanals i recipients diversos

Vector de malaltiesVector de malalties



Ochlerotatus caspiusOchlerotatus caspius
Mosquit de les maresmesMosquit de les maresmes

Molt agressiuMolt agressiu, actiu de dia i nit, actiu de dia i nit

PresPresèència rural ncia rural 

Habitat larvari en Habitat larvari en zones inundableszones inundables

Vector de malaltiesVector de malalties



Mosquit tigreMosquit tigre

EspEspèècie asicie asiààtica invasoratica invasora

Molt agressivaMolt agressiva sobre personessobre persones

PresPresèència rural i ncia rural i urbanaurbana

HHààbitat original: forats en troncsbitat original: forats en troncs

AdaptaciAdaptacióó perfecta a perfecta a recipientsrecipients

Vector de malaltiesVector de malalties

Aedes albopictusAedes albopictus



Control integrat de mosquitsControl integrat de mosquits

Mètodes físicsMMèètodes ftodes fíísicssics

Mètodes químicsMMèètodes qutodes quíímicsmics

Mètodes culturalsMMèètodes culturalstodes culturals

Mètodes biològicsMMèètodes biològicstodes biològics





Mètodes biològicsMMèètodes biològicstodes biològics

Ús de depredadors o 
paràsits

ÚÚs de depredadors o s de depredadors o 
parparààsitssits

Ús de bacteris tòxics 
per l’espècie

ÚÚs de bacteris tòxics s de bacteris tòxics 
per lper l’’espespèèciecie

Control integrat de mosquitsControl integrat de mosquits



Nom comercial: VectobacNom comercial: Vectobac

Control biològic: Control biològic: Bacillus thuringiensis Bacillus thuringiensis 
israelensis (Bti)israelensis (Bti)

Cristalls deCristalls de B. thuringiensis B. thuringiensis 
israelensisisraelensis

•• Organisme naturalOrganisme natural
•• Selectiu i especSelectiu i especííficfic



Flota de vehicles del SCMFlota de vehicles del SCM



Vehicle 4x4 adaptat per a tractaments Vehicle 4x4 adaptat per a tractaments 
amb Btiamb Bti



Aplicador de grAplicador de gràànul en embornalsnul en embornals



AplicaciAplicacióó en vehicle de Btien vehicle de Bti



AplicaciAplicacióó amb Quad de Btiamb Quad de Bti



AplicaciAplicacióó amb motxilla en maresmesamb motxilla en maresmes



Mètodes culturalsMMèètodes culturalstodes culturals

Coneixement social 
del medi

Coneixement social Coneixement social 
del medidel medi

Comprensió del cicle 
vital dels mosquits

ComprensiComprensióó del cicle del cicle 
vital dels mosquitsvital dels mosquits

Control integrat de mosquits al SCMControl integrat de mosquits al SCM



Taller escolar contra Taller escolar contra 
el mosquit tigreel mosquit tigre



Laboratori dLaboratori d’’ananààlisi i classificacilisi i classificacióó de de 
mostresmostres



Insectari de cria de mosquits en Insectari de cria de mosquits en 
condicions de laboratoricondicions de laboratori



ElaboraciElaboracióó de les dadesde les dades



ElaboraciElaboracióó de les dadesde les dades
GeoreferenciaciGeoreferenciacióó dels 49.207 embornals en Google Earthdels 49.207 embornals en Google Earth



Dades dDades d’’activitat del SCM activitat del SCM -- 20132013

184,89 ha184,89 ha



Captures de mosquits adults entre Captures de mosquits adults entre 
1983 i 20131983 i 2013



Mostreig dMostreig d’’ous de mosquit tigre entre ous de mosquit tigre entre 
2006 i 20132006 i 2013



Queixes ciutadanes entre 2000 i 2013Queixes ciutadanes entre 2000 i 2013



ProjecciProjeccióó Externa i ExperimentaciExterna i Experimentacióó



ProjecciProjeccióó Externa i ExperimentaciExterna i Experimentacióó


