
  

JORNADA SOBRE EL MOSQUITO TIGRE Y LA SALUD 
 

Gestión eficaz de la prevención y los recursos municipales 
Intervención del Ayuntamiento en los Protocolos sanitarios 

 
El mosquito tigre (Aedes albopictus) es una especie invasora extremadamente adaptable que ha experimentando un 
rápido proceso de dispersión por las tres provincias de nuestra Comunitat. 

 
Esta nueva especie, marcadamente agresiva, con capacidad de ser vector de enfermedades, tiene una problemática 
específica y de mayor intensidad a la que causan los mosquitos autóctonos. 
 
La legislación reguladora de bases de régimen local, establece que compete a la administración local en la 
intervención en la protección de la salubridad, tanto en espacios públicos como privados, siendo responsabilidad 
de la autoridad local la eficiencia en la gestión preventiva y la eficacia en el gasto del control de esta plaga. 
 
Esta eficacia obliga a la información, coordinación y colaboración, tanto interna como institucional.  
 
Es el conocimiento de las herramientas oportunas y capacidades de coordinación lo que nos hará más operativos. 
 
Asimismo, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha elaborado unos Protocolos de actuación en caso de 
infección viral por causa de este mosquito. 
 
En estos Protocolos, la participación del ayuntamiento es clave en la información, inspección y control. 
 
Dado lo urgente e importante del tema, se ha elaborado una Campaña de Información desarrollada por la 
Direcció General de Salut Pública y la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, con el título genérico de “EL 
MOSQUITO TIGRE. Gestión eficaz de la prevención y los recursos municipales. Intervención del 
Ayuntamiento en los Protocolos sanitarios”. En ella, se expondrá la situación actual, los Protocolos de 
intervención y coordinación institucional en caso de infección viral por mosquito y, la visión integral del control de la 
plaga al personal de la administración local. 
  

OBJETIVOS 

 
Con la impartición de estas Jornadas de información se pretende: 
 

• Exponer y comentar la situación de la enfermedad vectorial en la Comunitat Valenciana, y las actuaciones que 

se desarrollan en materia de Sanitat ambiental. 

• Establecer las atribuciones y obligaciones de los ayuntamientos, en la intervención y desarrollo de los Protocolos 
de actuación sanitaria en caso de detección de los virus Zica, Chikungunya y Dengue y, las medidas de 
inspección y vigilancia que competen a las administraciones autonómica y local. 

• Conocer los aspectos clave para un adecuado control vectorial. Aciertos y Errores de un Pliego de 
prescripciones técnicas de la contratación de un Servicio de Control municipal de Plagas. 

• Desarrollar las posibilidades y facultades municipales en la intervención sobre el control del mosquito tigre. 
Análisis de resultados técnicos y económicos de la Convocatoria de Subvenciones GVA – FVMP 2016 en la lucha 
contra el Mosquito Tigre.   

 

DIRIGIDO A 

  
Esta Campaña está dirigida a Autoridades locales responsables de Salud ciudadana y de Medio ambiente. 
 

CALENDARIO DE LAS JORNADAS 2017 

 
El calendario de Jornadas y el lugar de impartición serán los siguientes: 
 
➢ 25 de mayo en el Salón de Actos de la Dirección General de Salut Pública. Av. de Cataluña, 21 VALENCIA 
➢ 31 de mayo en Salón Puerta Ferrisa,  c/Jorge Juan, 21 , planta baja, ALACANT  
➢ 1 de junio, Casa de Cultura, Sala 2ª planta. Carrer Montcada, 9A, XÀTIVA  
➢ 6 de JUNIO en la Casa de la Cultura Balmes, 2.  ONDA       
➢ 8 de JUNIO en la Casa de la Cultura Plaça Jaume I, DÉNIA    
➢ 28 de JUNIO en el Ayuntamiento. Avda. de la Música, 32, ALBORACHE 

 

 
 

 



  

PROGRAMA 

 
 
 10.30 hrs. Entrega de documentación. 
  
10.45 hrs. Presentación. 
 
11.00 hrs. Módulos temáticos. 
 

Panorama actual de la enfermedad vectorial en Europa, España y, la Comunitat Valenciana. 
 
Actuaciones que se desarrollan en materia de Sanitat ambiental. 
 
Protocolos de actuación sanitaria en caso de detección de los virus Chikungunya y Dengue y, las 
medidas de inspección y vigilancia que competen a las administraciones autonómica y local. 
 
Aspectos clave para un adecuado control vectorial.  
 
Análisis de resultados técnicos y económicos de la Convocatoria de Subvenciones GVA – FVMP 
2016 en la lucha contra el Mosquito Tigre. 
 
Papel de los Ayuntamientos en el control del mosquito tigre.  
 
Debate y preguntas. 
 

13.30 hrs. Clausura. 
 
 
 
 
SUB. DG D’EPIDEMIOLOGIA, VIGILÀNCIA DE LA SALUT I SANITAT AMBIENTAL.  
Dirección General de Salut Pública. 
 
INSTITUT CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA 
Universitat de València. 
 
FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES 
 

 
 

 
 

 
 
La asistencia al curso es gratuita y incluye la Documentación. 
 
En caso de precisar Certificado de asistencia, se notificará a la organización. 
 
La lista de asistentes se confeccionará por riguroso orden de inscripción. 
 
Consultas sobre organización: Roberto Bermell Meliá. FVMP 96 3913902 . E-mail. rbermell@fvmp.org. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PONENTES 

 

LUGAR DE ASISTENCIA A LA JORNADA. 

 

 

mailto:rbermell@fvmp.org


  

JORNADA SOBRE EL MOSQUIT TIGRE I LA SALUT 
 

Gestió eficaç de la prevenció i els recursos municipals 
Intervenció de l'Ajuntament en els Protocols sanitaris 

 
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora extremadament adaptable que ha experimentant un ràpid 
procés de dispersió per les tres províncies de la nostra Comunitat. 
 
Aquesta nova espècie, marcadament agressiva, amb capacitat de ser vector de malalties, té una problemàtica 
específica i de major intensitat a la que causen els mosquits autòctons. 
 
La legislació reguladora de bases de règim local, estableix que és competència de l'administració local en la 
intervenció en la protecció de la salubritat, tant en espais públics com privats, i és responsabilitat de l'autoritat local 
l'eficiència en la gestió preventiva i l'eficàcia en el despesa del control d'aquesta plaga. 
 
Aquesta eficàcia obliga a la informació, coordinació i col·laboració, tant interna com institucional. 
 
És el coneixement de les eines oportunes i capacitats de coordinació el que ens farà més operatius. 
 
Així mateix, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha elaborat uns protocols d'actuació en cas d'infecció 
viral per causa d'aquest mosquit. 
 
En aquests Protocols, la participació de l'ajuntament és clau en la informació, inspecció i control. 
 
Atès que és urgent i important del tema, s'ha elaborat una Campanya d'Informació desenvolupada per la Direcció 
General de Salut Pública i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb el títol genèric de "EL MOSQUIT 
TIGRE. Gestió eficaç de la prevenció i els recursos municipals. Intervenció de l'Ajuntament en els Protocols sanitaris 
". En ella, s'exposarà la situació actual, els Protocols d'intervenció i coordinació institucional en cas d'infecció viral per 
mosquit i, la visió integral del control de la plaga al personal de l'administració local. 

  
.  

OBJETIUS 

 
Amb la impartició d'aquestes Jornades d'informació es pretén: 

 

• Exposar i comentar la situació de la malaltia vectorial a la Comunitat Valenciana, i les actuacions que es 
desenvolupen en matèria de Sanitat ambiental. 

• Establir les atribucions i obligacions dels ajuntaments, en la intervenció i desenvolupament dels Protocols 
d'actuació sanitària en cas de detecció dels virus Zica, Chikungunya i dengue i, les mesures d'inspecció i vigilància 
que són competència de les administracions autonòmica i local. 

• Conèixer els aspectes clau per a un adequat control vectorial. Encerts i Errors d'un Plec de prescripcions 
tècniques de la contractació d'un Servei de Control municipal de Plagues. 

• Desenvolupar les possibilitats i facultats municipals en la intervenció sobre el control del mosquit tigre. Anàlisi de 
resultats tècnics i econòmics de la Convocatòria de Subvencions GVA - FVMP 2016 en la lluita contra el Mosquit 
Tigre 

DIRIGIT A 

  
Aquesta Campanya està dirigida a Autoritats locals responsables de Salut ciutadana i de Medi ambient.. 
 

CALENDARI DE LES JORNADES 2017 

 
l calendari de Jornades i el lloc d'impartició seran els següents:: 
 

➢ 25 de maig , Saló d´Actes de la Direcció General de Salut Pública. Av. de Cataluña, 21 VALENCIA 
➢ 31 de maig, Saló Puerta Ferrisa,  c/Jorge Juan, 21 , planta baixa, ALACANT  
➢ 1 de juny, Casa de Cultura, Sala 2ª planta. Carrer Montcada, 9A, XÀTIVA  
➢ 6 de juny, Casa de la Cultura Balmes, 2.  ONDA       
➢ 8 de juny, Casa de la Cultura Plaça Jaume I, DÉNIA    
➢ 28 de juny, Ajuntament. Avda. de la Música, 32, ALBORACHE 
 

  
 

 



  

PROGRAMA 

 
 
 10.30 hrs. Lliurament de documentació. 
  
10.45 hrs. Presentació. 
 
11.00 hrs. Mòduls temàtics. 
 

Panorama actual de la malaltia vectorial a Europa, Espanya i, la Comunitat Valenciana. 
 
Actuacions que es desenvolupen en matèria de Sanitat ambiental. 
 
Protocols d'actuació sanitària en cas de detecció dels virus Chikungunya i dengue i, les mesures 
d'inspecció i vigilància que són competència de les administracions autonòmica i local. 
 
Aspectes clau per a un adequat control vectorial. 
 
Anàlisi de resultats tècnics i econòmics de la Convocatòria de Subvencions GVA - FVMP 2016 
en la lluita contra el Mosquit Tigre. 
 
Paper dels Ajuntaments en el control del mosquit tigre. 
 
Debat i preguntes. 

 
13.30 hrs. Clausura. 

 
 
 
 
 
SUB. DG D'EPIDEMIOLOGIA, vigilància de la SALUT I SANITAT AMBIENTAL. 
Direcció General de Salut Pública. 
 
INSTITUT CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA 
Universitat de València. 
 
FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I Províncies 
 

 
 
 

. 
 
L'assistència al curs és gratuïta i inclou la Documentació. 
 
En cas de necessitar Certificat d'assistència, es notificarà a l'organització. 
 
La llista d'assistents es confeccionarà per rigorós ordre d'inscripció. 
 
Consultes sobre organització: Roberto Bermell Meliá. FVMP 96 3.913.902.  
Correu electrònic. rbermell@fvmp.org 
 
 
 
 
 

 

PONENTS 

LLOC D'ASSISTÈNCIA 
A LA JORNADA 


