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DECRET 

 

 

Assumpte: Adoptar en el terme municipal de Mataró mesures per a la prevenció de la propagació del 
mosquit tigre (Aedes Albopictus). 

Òrgan: Sanitat, Salut i Consum 

Expedient: 2019/000022791 

 

 
Antecedents                              
 
L’estiu del 2004 es va detectar la presència de l’espècie de mosquit 
Mosquit Tigre, al nostre país.  
 
Aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, per això, tot i que és una espècie forana de 
mosquit cal controlar-la per tal de prevenir els efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població. 
 
La Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya va comunicar l’any 2010 la detecció del
municipal, aquest fet fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per a poder
actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat e
ambient. 
 
El control del mosquit tigre pren una rellevància especial degut als casos que s’han donat a Catalunya, 
relacionats amb el  virus Zika, el Chikungunya, el Dengue o la febre groga i per aquest motiu, en data 23 de 
març de 2016, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va establir un nou protocol d’actuació davant casos 
sospitosos produïts per la febre vírica de Zika a Catalunya.
 
De les investigacions dutes a terme fins ara, s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la 
ràpida proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això 
s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua est
 
La forma de complir aquest objectiu consisteix en fer arribar la informació, les accions i els consells 
necessaris a tots els àmbits: sector públic, sector privat i tota la ciutadania, per evitar la presència del mosquit 
tigre al municipi i regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades.
 
Fonaments de dret 
 
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad estableix en el seu article 24 que “Las actividades 
públicas y privadas que, directa o indirectamente, 
serán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo, de 
acuerdo con la normativa básica del Estado”.
 
La Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública defi
el conjunt d'actuacions destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut. Aquest procés consisteix a 
sospesar les alternatives, tenint en compte l'avaluació del risc i altres factors pertin
selecció i l'aplicació de les mesures de prevenció i control més adequades, a més de les reglamentàries.
 
I el mateix article, en el seu apartat j) defineix el principi de precaució com el principi que habilita 
l'Administració sanitària a adoptar mesures provisionals de gestió del risc per a assegurar la protecció de la 
salut i la prevenció de la malaltia quan

Adoptar en el terme municipal de Mataró mesures per a la prevenció de la propagació del 
 

L’estiu del 2004 es va detectar la presència de l’espècie de mosquit Aedes albopictus

Aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, per això, tot i que és una espècie forana de 
la per tal de prevenir els efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població. 

La Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya va comunicar l’any 2010 la detecció del mosquit tigre (Aedes albopictus
municipal, aquest fet fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per a poder
actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat e

El control del mosquit tigre pren una rellevància especial degut als casos que s’han donat a Catalunya, 
relacionats amb el  virus Zika, el Chikungunya, el Dengue o la febre groga i per aquest motiu, en data 23 de 

, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va establir un nou protocol d’actuació davant casos 
sospitosos produïts per la febre vírica de Zika a Catalunya. 

s investigacions dutes a terme fins ara, s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la 
ràpida proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això 
s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua estancada on aquestes poden créixer. 

La forma de complir aquest objectiu consisteix en fer arribar la informació, les accions i els consells 
necessaris a tots els àmbits: sector públic, sector privat i tota la ciutadania, per evitar la presència del mosquit 
tigre al municipi i regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad estableix en el seu article 24 que “Las actividades 
públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, 
serán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo, de 
acuerdo con la normativa básica del Estado”. 

La Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública defineix en el seu article 2, apartat h) la gestió del risc com 
el conjunt d'actuacions destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut. Aquest procés consisteix a 
sospesar les alternatives, tenint en compte l'avaluació del risc i altres factors pertin
selecció i l'aplicació de les mesures de prevenció i control més adequades, a més de les reglamentàries.

I el mateix article, en el seu apartat j) defineix el principi de precaució com el principi que habilita 
l'Administració sanitària a adoptar mesures provisionals de gestió del risc per a assegurar la protecció de la 
salut i la prevenció de la malaltia quan, després d'haver avaluat la informació disponible, es prevegi la 
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Adoptar en el terme municipal de Mataró mesures per a la prevenció de la propagació del 

Aedes albopictus, més conegut com a 

Aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, per això, tot i que és una espècie forana de 
la per tal de prevenir els efectes nocius que pot arribar a causar a la nostra població.  

La Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
albopictus) en els nostre terme 

municipal, aquest fet fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per a poder-hi realitzar les 
actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el medi 

El control del mosquit tigre pren una rellevància especial degut als casos que s’han donat a Catalunya, 
relacionats amb el  virus Zika, el Chikungunya, el Dengue o la febre groga i per aquest motiu, en data 23 de 

, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va establir un nou protocol d’actuació davant casos 

s investigacions dutes a terme fins ara, s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la 
ràpida proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això 

La forma de complir aquest objectiu consisteix en fer arribar la informació, les accions i els consells 
necessaris a tots els àmbits: sector públic, sector privat i tota la ciutadania, per evitar la presència del mosquit 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad estableix en el seu article 24 que “Las actividades 
puedan tener consecuencias negativas para la salud, 

serán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo, de 

neix en el seu article 2, apartat h) la gestió del risc com 
el conjunt d'actuacions destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut. Aquest procés consisteix a 
sospesar les alternatives, tenint en compte l'avaluació del risc i altres factors pertinents, i comprèn, si cal, la 
selecció i l'aplicació de les mesures de prevenció i control més adequades, a més de les reglamentàries. 

I el mateix article, en el seu apartat j) defineix el principi de precaució com el principi que habilita 
l'Administració sanitària a adoptar mesures provisionals de gestió del risc per a assegurar la protecció de la 

, després d'haver avaluat la informació disponible, es prevegi la 
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DECRET 

 

 

possibilitat que es produeixin efectes nocius per a la salut humana, animal o vegetal o danys al medi ambient 
per alguna causa que no permeti determinar el risc amb certesa, encara que hi ha
mentre no es tingui informació addicional que permeti una avaluació del risc més exhaustiva.
 
D’acord amb l’article 52 de la llei 18/2009, els ajuntaments, d'acord amb les competències que els atribueixen 
la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, 
són competents per a prestar els serveis mínims següents en 
gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, d) La gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines, g) La gestió del risc per a la sal
animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
 
D’acord amb l’article Article 55.1 de la Llei 18/2009 l'autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, pot 
intervenir en les activitats públiques i privades per a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia. 
 
En ús de les facultats que atorguen a l’alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
local de Catalunya, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Adoptar en el terme municipal de Mataró les següents mesures de prevenció de la propagació del 
mosquit tigre: 
 
1. ACTUACIONS ADREÇADES A TOTA LA CIUTADANIA EN 
 
• Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui acumular  aigua. En el cas 
d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per 
setmana i procedir a eliminar qualse
omplir. 
• En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, 
caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una 
mida màxima). 
• En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui 
un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’a
de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela 
mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que cobreixi completament la superfície d’aigua.
• Es recomana la instal·lació de tele

. 
 
2. SITUACIONS ESPECÍFIQUES. 
 
• Cementiris: tots els recipients contenidors de flors o objectes ornamentals impediran
l’acumulació d’aigua lliure, accessible als mosquits que necessiten una làmina d’aigua per
exemple, es pot mantenir la humitat mitjançant esponges o gels hidropònics, foradar els recipients per la 
base, o bé introduir sorres o d’altres materials com ara perlita que permetin la presència d’aigua però la facin 
inaccessible als mosquits. 
• Horts, solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de 
mosquits, amb especial atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari abandonats.
• Escoles: els elements de joc no han de tenir aigua 
cas d’existència de pneumàtics, destinats al jocs, aquests han de mantenir
perforació. 

possibilitat que es produeixin efectes nocius per a la salut humana, animal o vegetal o danys al medi ambient 
per alguna causa que no permeti determinar el risc amb certesa, encara que hi ha
mentre no es tingui informació addicional que permeti una avaluació del risc més exhaustiva.

D’acord amb l’article 52 de la llei 18/2009, els ajuntaments, d'acord amb les competències que els atribueixen 
ció sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, 
són competents per a prestar els serveis mínims següents en matèria de salut pública, entre d’altres: b) La 
gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, d) La gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines, g) La gestió del risc per a la sal
animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

D’acord amb l’article Article 55.1 de la Llei 18/2009 l'autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, pot 
úbliques i privades per a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia. 

En ús de les facultats que atorguen a l’alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

Adoptar en el terme municipal de Mataró les següents mesures de prevenció de la propagació del 

1. ACTUACIONS ADREÇADES A TOTA LA CIUTADANIA EN GENERAL 

Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui acumular  aigua. En el cas 
d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per 
setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a 

En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, 
caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de 

En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui 
un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’a

hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela 
mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que cobreixi completament la superfície d’aigua.

Es recomana la instal·lació de teles mosquiteres a les obertures dels habitatges 

 

Cementiris: tots els recipients contenidors de flors o objectes ornamentals impediran
l’acumulació d’aigua lliure, accessible als mosquits que necessiten una làmina d’aigua per
exemple, es pot mantenir la humitat mitjançant esponges o gels hidropònics, foradar els recipients per la 
base, o bé introduir sorres o d’altres materials com ara perlita que permetin la presència d’aigua però la facin 

Horts, solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de 
mosquits, amb especial atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari abandonats.

Escoles: els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment, en èpoques de vacances. En 
cas d’existència de pneumàtics, destinats al jocs, aquests han de mantenir-se secs, preferentment mitjançant 
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possibilitat que es produeixin efectes nocius per a la salut humana, animal o vegetal o danys al medi ambient 
per alguna causa que no permeti determinar el risc amb certesa, encara que hi hagi incertitud científica, 
mentre no es tingui informació addicional que permeti una avaluació del risc més exhaustiva. 

D’acord amb l’article 52 de la llei 18/2009, els ajuntaments, d'acord amb les competències que els atribueixen 
ció sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, 
matèria de salut pública, entre d’altres: b) La 

gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, d) La gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines, g) La gestió del risc per a la salut derivat dels 
animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. 

D’acord amb l’article Article 55.1 de la Llei 18/2009 l'autoritat sanitària, per mitjà dels òrgans competents, pot 
úbliques i privades per a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia.  

En ús de les facultats que atorguen a l’alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

Adoptar en el terme municipal de Mataró les següents mesures de prevenció de la propagació del 

Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui acumular  aigua. En el cas 
d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per 

vol acumulació d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a 

En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, 
tela mosquitera prima (malla de 2 mm de 

En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui 
un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas 

hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela 
mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que cobreixi completament la superfície d’aigua. 

Cementiris: tots els recipients contenidors de flors o objectes ornamentals impediran 
l’acumulació d’aigua lliure, accessible als mosquits que necessiten una làmina d’aigua per pondre. Per 
exemple, es pot mantenir la humitat mitjançant esponges o gels hidropònics, foradar els recipients per la 
base, o bé introduir sorres o d’altres materials com ara perlita que permetin la presència d’aigua però la facin 

Horts, solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de 
mosquits, amb especial atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari abandonats. 

estancada, especialment, en èpoques de vacances. En 
se secs, preferentment mitjançant 
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• Altres espais susceptibles d’atenció especial són els centres de jardineria, càmp
d’ hivernatge de barques i determinades activitats comercials i industrials que puguin acumular aigua i en les 
que cal vigilància periòdica (mínim 1 cop per setmana) per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests 
àmbits, el control dels possibles focus de cria de mosquits ha d’incorporar
plans interns de seguretat i higiene de les empreses.
• Tots aquells espais i instal·lacions a l’aire lliure, públiques i privades, que per motiu de vacances 
hagin de quedar desatesos durant períodes de temps superiors a dues setmanes s’hauran de mantenir lliures 
d’objectes que puguin acumular aigua.
 
Segon.- Encarregar al Servei de Salut i Consum que coordini les actuacions dels diferents Serveis 
Municipals per tal de conjuminar esforços en la prevenció de la propagació del mosquit tigre.
 
Tercer.- Encarregar al Servei de Salut i Consum que faci el seguiment de l’expansió del mosquit tigre en 
coordinació amb els diferents serveis sanitaris. 
 
Quart.-  Encarregar a la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Territori per tal que  facin el seguiment de l’estat de manteniment dels horts urbans de la finca Bon Recés  
per tal d’evitar situacions que puguin afavorir el cr
 
Cinquè.- Encarregar al Servei d’Espais Públics que notifiqui el contingut del present decret a l’empresa 
concessionària de la gestió dels Cementiris Municipals per tal que prengui les corresponents mesures. 
 
Sisè.- Encarregar a la Direcció d’Ensenyament que notifiqui el contingut del present decret a totes les 
Escoles Bressol, als Centres d’Ensenyament Infantil i Primària i als Centres d’Ensenyament Secundari.
 
Setè.- Encarregar a la Direcció d’Esports que notifiq
gestionen equipaments esportius. 
 
Vuitè.- Encarregar a la Direcció de Cultura que adopti les mesures adequades, d’acord amb aquest decret, a 
les instal·lacions que gestiona, especialment en el rec
 
Novè.- Encarregar al Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats que notifiquin el present decret a 
totes les empreses, l’activitat de les quals, sigui susceptible de crear situacions que afavoreixin 
d’aigua. 
 
Desè.- Encarregar a Aigües de Mataró S.A. que estableixi un protocol d’actuació i que adopti les mesures 
preventives necessàries a la xarxa de clavegueram, en les instal·lacions susceptibles de facilitar la cria i 
expansió del mosquit. 
 
Onzè.- Encarregar a tots els serveis i empreses públiques municipals que vetllin per el compliment de totes 
aquestes mesures en el espais públics, equipaments i instal·lacions que gestionen.
  
Dotzè.- Donar difusió de la present resolució a la ciutada
municipals i grups municipals. 
 
 

 

Altres espais susceptibles d’atenció especial són els centres de jardineria, càmp
d’ hivernatge de barques i determinades activitats comercials i industrials que puguin acumular aigua i en les 
que cal vigilància periòdica (mínim 1 cop per setmana) per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests 

l 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. 

Tots aquells espais i instal·lacions a l’aire lliure, públiques i privades, que per motiu de vacances 
hagin de quedar desatesos durant períodes de temps superiors a dues setmanes s’hauran de mantenir lliures 
d’objectes que puguin acumular aigua. 

Encarregar al Servei de Salut i Consum que coordini les actuacions dels diferents Serveis 
icipals per tal de conjuminar esforços en la prevenció de la propagació del mosquit tigre.

Encarregar al Servei de Salut i Consum que faci el seguiment de l’expansió del mosquit tigre en 
coordinació amb els diferents serveis sanitaris.  

Encarregar a la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Territori per tal que  facin el seguiment de l’estat de manteniment dels horts urbans de la finca Bon Recés  
per tal d’evitar situacions que puguin afavorir el creixement de la població de mosquit tigre.

Encarregar al Servei d’Espais Públics que notifiqui el contingut del present decret a l’empresa 
concessionària de la gestió dels Cementiris Municipals per tal que prengui les corresponents mesures. 

Encarregar a la Direcció d’Ensenyament que notifiqui el contingut del present decret a totes les 
Escoles Bressol, als Centres d’Ensenyament Infantil i Primària i als Centres d’Ensenyament Secundari.

Encarregar a la Direcció d’Esports que notifiqui el contingut del present decret a totes les entitats que 

Encarregar a la Direcció de Cultura que adopti les mesures adequades, d’acord amb aquest decret, a 
les instal·lacions que gestiona, especialment en el recinte del Clos arqueològic de Torre Llauder.

Encarregar al Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats que notifiquin el present decret a 
totes les empreses, l’activitat de les quals, sigui susceptible de crear situacions que afavoreixin 

Encarregar a Aigües de Mataró S.A. que estableixi un protocol d’actuació i que adopti les mesures 
preventives necessàries a la xarxa de clavegueram, en les instal·lacions susceptibles de facilitar la cria i 

Encarregar a tots els serveis i empreses públiques municipals que vetllin per el compliment de totes 
aquestes mesures en el espais públics, equipaments i instal·lacions que gestionen. 

Donar difusió de la present resolució a la ciutadania, a tots els serveis, empreses públiques 
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Altres espais susceptibles d’atenció especial són els centres de jardineria, càmpings, ports, instal·lacions 
d’ hivernatge de barques i determinades activitats comercials i industrials que puguin acumular aigua i en les 
que cal vigilància periòdica (mínim 1 cop per setmana) per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests 

se amb caràcter obligatori als 

Tots aquells espais i instal·lacions a l’aire lliure, públiques i privades, que per motiu de vacances o altres, 
hagin de quedar desatesos durant períodes de temps superiors a dues setmanes s’hauran de mantenir lliures 

Encarregar al Servei de Salut i Consum que coordini les actuacions dels diferents Serveis 
icipals per tal de conjuminar esforços en la prevenció de la propagació del mosquit tigre. 

Encarregar al Servei de Salut i Consum que faci el seguiment de l’expansió del mosquit tigre en 

Encarregar a la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Territori per tal que  facin el seguiment de l’estat de manteniment dels horts urbans de la finca Bon Recés  

eixement de la població de mosquit tigre. 

Encarregar al Servei d’Espais Públics que notifiqui el contingut del present decret a l’empresa 
concessionària de la gestió dels Cementiris Municipals per tal que prengui les corresponents mesures.  

Encarregar a la Direcció d’Ensenyament que notifiqui el contingut del present decret a totes les 
Escoles Bressol, als Centres d’Ensenyament Infantil i Primària i als Centres d’Ensenyament Secundari. 

ui el contingut del present decret a totes les entitats que 

Encarregar a la Direcció de Cultura que adopti les mesures adequades, d’acord amb aquest decret, a 
inte del Clos arqueològic de Torre Llauder. 

Encarregar al Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats que notifiquin el present decret a 
totes les empreses, l’activitat de les quals, sigui susceptible de crear situacions que afavoreixin l’estancament 

Encarregar a Aigües de Mataró S.A. que estableixi un protocol d’actuació i que adopti les mesures 
preventives necessàries a la xarxa de clavegueram, en les instal·lacions susceptibles de facilitar la cria i 

Encarregar a tots els serveis i empreses públiques municipals que vetllin per el compliment de totes 
 

nia, a tots els serveis, empreses públiques 


