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1.- INTRODUCCIÓ 

 

Entre les diferents espècies animals que podem trobar dins de l’ecosistema urbà 

n’hi ha poques que no formin part del conjunt d’espècies indesitjables en 

qüestions de salubritat pública. De la mateixa manera, són poques les que 

gaudeixen de protecció i estan ben vistes per la majoria d’habitants de les 

ciutats. Les orenetes formen part d’aquestes últimes espècies, doncs estan 

protegides a nivell autonòmic per la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció 

dels animals (categoria D).  

 

Les dues espècies d’oreneta que trobem a les ciutats són beneficioses per la 

seva dieta insectívora. Malgrat això, les seves colònies als edificis sovint 

originen conflictes de salubritat, deguts bàsicament als seus excrements. La 

presència d’aquests ocells a les ciutats està relacionada amb la seva biologia 

reproductora, ja que requereixen edificis per construïr els seus nius. En canvi la 

majoria d’animals antropòfils es troben a les ciutats per que són espècies 

comensals de l’home. 

 

El fet de ser animals protegits, i que poden generar molèsties als ciutadans, fa 

que en la solució de conflictes entrin en joc d’interessos contraris, i sovint cal 

negociar amb els propietaris dels edificis afectats els passos que cal seguir.   

 

L’informe que us presentem és el resultat dels treballs de camp realitzats en el 

marc del projecte oreneta a la ciutat de Girona, iniciat l’any 2005. Enguany ens 

havíem fixat els següents objectius: 

 

• Ampliar el cens de nius d’oreneta cua-blanca (Delichon urbicum) als 

sectors de Sant Narcís, Pont Major i Can Gibert, incorporant les dades 

obtingudes al SIG. 
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• Calcular l’índex d’ocupació d’una mostra del total dels nius censats per 

poder estimar quina és la quantitat de parelles reproductores en l’àrea 

estudiada. 

 

• Engegar un programa de sensibilització ciutadana que, a més d’informar 

sobre diferents aspectes sobre la biologia i identificació de les orenetes, 

ens permeti obtenir informació procedent de veïns i veïnes sobre la 

ubicació de nius, especialment de la oreneta vulgar (Hirundo rustica). 

 

• Intervenir a les zones problemàtiques (per deposicions, enderrocaments 

d’edificis, etc.), proposant solucions que no comprometin la conservació de 

l’espècie ni el benestar dels ciutadans.  

 

Al present document no tornarem a reproduir els aspectes relacionats amb els 

antecedents del projecte, metodologia i altres dades que no han variat i que es 

poden consultar a l’informe de 2005. 
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2.- SECTORS ESTUDIATS  

 

D’acord amb els objectius plantejats, durant el 2006 s’ha ampliat el cens als 

sectors de Pont Major, Sant Narcís i Can Gibert. A la figura 1 s’hi poden veure 

els sectors on s’ha realitzat el seguiment des de l’inici del projecte el 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Sectors estudiats a la ciutat durant els dos anys de projecte. 
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3. RESULTATS 

El nombre de nius censats s’ha incrementat sensiblement amb la inclusió dels 

nou sectors, passant-se d’un total de 1188 nius censats a 1660 (taula 1), dels 

quals un 70,1% (1165) estaven en bon estat, mentre que la resta estaven 

trencats.  

 

  2005 2006 Total 
Nius sencers 837 328 1165 
Nius trencats 347 148 495 
 1184 476 1660 

Taula 1.- Nombre de nius d’oreneta cua-blanca sencers i trencats localitzats durant les 
dues campanyes del projecte. 
 

Per comprendre millor l’agregació espaial dels nius i l’estructura colonial de la 

població gironina, s’han agrupat tots aquells nius que distaven 25 metres o 

menys entre ells. El resultat ha estat un total de 58 agregacions (figura 2), 

formades en la seva major part (55,2% dels casos) per entre 1 i 10 nius, i amb 

un 15,5% de colònies de 50 o més nius (taula 2).  

 

Amb tot, la mitjana de nius sencers per colònia és força alta (17,7), les colònies 

majors de 50 nius acullen més de la meitat dels nius de la ciutat (51,2%) i el 

90% dels nius es troben en agrupacions 10 o més.  

 

Rang de mida de colònia 
(nombre de nius sencers) % colònies per rangs1 % nius sencers 

per rang2 
1 17,2 0,9 

2-10 37,9 9,0 
11-25 17,2 13,9 
26-50 12,1 25,0 
51-75 10,3 28,6 
76-100 5,2 22,7 

Taula 2.- Distribució de les agregacions de nius d’oreneta cua-blanca sencers i 
percentatge de nius a cada rang d’agregació.  
1 Percentatge de colònies sobre el total de 58 agrupacions amb el nombre de nius 
sencers del rang corresponent. 
2 Percentatge del total de 1165 nius sencers que es troben a cada rang de mida de 
colònia. 
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Figura 2.- Colònies d’oreneta cua-blanca presents als sectors estudiats. Cada colònia 
inclou tots aquells nius que disten menys de 25 metres entre ells. 
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La distribució de nius per sectors (figura 3 i taula 3) un cop afegit el cens de 

2006, segueix denotant una major preferència per part de les orenetes vers el 

centre històric de la ciutat, essent el barri Vell i Mercadal els sectors que acullen 

una major densitat de nius per unitat de superfície. Per contra, al sector de 

Sant Narcís no s’hi ha trobat cap niu, i al de Can Gibert, també censat durant el 

2006, el nombre de nius d’oreneta també ha resultat molt baix (N= 8).   

Sectors d’estudi Nº nius sencers % sobre 
el total 

Barri vell 378 32,4 
Can Gibert 8 0,7 
Carme 5 0,4 

Eixample nord 120 10,3 
Eixample sud 214 18,4 
Mercadal 82 7,0 
Pedret 48 4,1 
Pont Major 221 19,0 
Sant Narcís 0 0,0 

Santa Eugènia 89 7,6 
TOTAL 1165 100 

Taula 3.- Nius d’oreneta cua-blanca per sectors censats durant els anys 2005 i 2006. 
 

Durant el mes de juny, entre els dies 7 i 17, es va estudiar l’ocupació de les nou 

agregacions majors conegudes, a partir de l’observació durant una hora seguida 

de les entrades als diversos nius present. Quan un adult entrava a un niu, 

aquest es considerava utilitzat per una parella.  

 

El resultat final ha estat que la ocupació mitjana dels 227 nius estudiats era 

d’un 58,6 %, amb valors que oscil·laven entre el 27 i el 89 %. Cal remarcar que 

a Barcelona, després d’analitzar una mostra semblant de nius (N = 263) s’ha 

obtingut un percentatge d’ocupació molt similar (61,2 %), fet que podria indicar 

que l’estimació realitzada ens pot donar una idea bastant fiable del nombre 

total de parelles reproductores.  

 

D’acord amb l’actualització del cens de 2006 i el percentatge d’ocupació 

obtingut, el nombre  mínim de parelles presents als sectors estudiats és de 682. 
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Figura 3.- Densitat de nius d’oreneta cua-blanca per sectors. 
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4.- CAMPANYA DE DIVULGACIÓ 

 

Per tal de donar a conèixer el projecte i promoure la conservació d’aquests 

animals entre la ciutadania i animar a aquells que tenen nius d’orenetes a la 

seva finca a informar-ne el consistori, l’Ajuntament va editar un díptic, amb 

continguts i il·lustracions de Galanthus, que s’ha repartit als centres cívics de la 

ciutat i altres punts d’informació de la ciutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix, el dimecres 2 d’agost l’ajuntament va convocar una roda de 

premsa, davant del palau de Caramany, per informar del projecte als mitjans. 

Algunes de les aparicions en premsa que en resultaren poden consultar-se a 

l’Annex I.  

Figura 4.- Díptic de sensibilització del projecte. 
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5.- INTERVENCIÓ EN CONFLICTES 

 

A l’hora d’intervenir per solucionar conflictes de salubritat originats per les 

orenetes, el projecte oreneta sempre vetlla per la conservació de l’espècie. La 

nostra intervenció consisteix bàsicament a aportar d’informació a nivell de 

comunitat de veïns i propietaris sobre: 

 

1- El nivell de protecció de l’espècie. 

2- Les solucions existents per evitar el problema que no impliquin 

destrucció de nius. 

3- L’obligació de sol·licitar permisos a la DMAH de la Generalitat de 

Catalunya, en cas de voler retirar els nius conflictius. 

4- La necessitat d’instal·lar nius artificials en el cas que la solució adoptada 

sigui la retirada dels nius conflictius. 

 

Des del projecte també existeix el compromís d’instal·lar nius artificials, en cas 

que ho sol·licitin els veïns. 

 
Localitat 1.- Avinguda Sant Narcís, 90. 

 

Antecedents 

La resolució d’aquest conflicte s’inicià durant la camapanya anterior: el 

05/05/2005 des de l'Ajuntament de Girona se'ns informà de l'existència d'un 

conflicte a l'Avinguda St. Narcís nº 90. La propietària de la botiga de dietètica 

Ginkgo es queixava de les molèsties ocasionades per les deposicions de les 

orenetes en els tendals i voreres del davant del seu establiment. A finals del 

mes de maig de 2005 es va visitar la finca per avaluar l'abast del problema. 

 

La botiga es troba en una façana orientada a l'O-NO. A sota del relleix de la 

teulada hi havia 13 nius d'oreneta cuablanca (n'hi havia 34 en tot l'edifici), dels 

quals vuit es trobaven a la part central del edifici resseguint una canalera de 
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desaigüe, i els 5 restants, als marges de la façana, amb dos nius a part 

esquerra i tres a la dreta. Tant als tendals, com a la façana i a les voreres hi 

havia presència d'excrements. A la resta de l'edifici els nius es trobaven 

emplaçats en llocs inaccessibles on les deposicions no semblaven generar tants 

problemes (p.e. a la façana E-SE hi ha 10 nius, però no hi ha ni portes ni 

finestres). 

 

Es va decidir esperar a que finalitzés la temporada de reproducció i es 

proposaren les següents actuacions als propietaris per realitzar-les abans de 

que comencés la següent temporada de cria: 

 

1. Eliminar els nius conflictius. 

2. Col·locar nius artificials en indrets estratègics per evitar molèsties. 

3. Fer un seguiment. Un cop eliminats els nius possiblement les orenetes 

intentin construir-ne de nous. S'ha d’evitar la reconstrucció de nius en 

aquesta façana on són font de conflicte. 

 

Situació actual 

La negociació amb els propietaris de la botiga va ser difícil, en gran part per la 

manca  comunicació que hi havia entre aquests i la comunitat de veïns del 

mateix immoble. Pocs dies abans de l’actuació, els interessats en la retirada de 

nius encara no havien comunicat l’abast de l’acció a la presidència de la 

comunitat, i no hi havia el vist i plau, i per això es van donar certs desacords 

amb les actuacions previstes.   

 

Malgrat la insistència per part dels tècnics de l’ajuntament i dels tècnics de 

Galanthus perquè s’instal·lessin nius artificials, degut a la precipitació final dels 

esdeveniments anteriors l’actuació, la comunitat de veïns va decidir no posar-ne 

cap. 
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El 15 de març de 2006, desprès de restablir la comunicació amb els propietaris 

de la botiga i el president de la comunitat de veïns de l’edifici es realitzaren les 

següents actuacions: 

 

- Es retiraren els 13 nius de la façana O-NO de l’edifici. 

- S’instal·laren a sota de l’escaire del relleix de la façana O-NO, pues 

metàl·liques per evitar la reconstrucció de nius d’oreneta cuablanca 

durant les noves temporades de cria. 

 

Actuacions previstes 

Durant la temporada de cria 2007 es revisarà la façana de l’edifici per veure 

com evoluciona la colònia. 

 

Localitat 2.- C/St. Joan Baptista La Salle, 12 acc 

 
Antecedents 

A final del mes de maig de 2005 una ciutadana es va posar en contacte amb els 

tècnics de l'Ajuntament de Girona per exposar el següent conflicte. Al carrer St. 

Joan Baptista La Salle, número 12 acc, on es troba l'escola "La Salle", s'estaven 

rehabilitant les façanes de l'edifici. S'havien instal·lat unes bastides que estaven 

recobertes per fora, i fins al teulat, amb la corresponent malla de seguretat. La 

malla no permetia l'accés a un parell de nius d'oreneta cuablanca que es 

trobaven a la paret de l'edifici. Quan anàrem a comprovar els fets exposats, les 

orenetes havien abandonat els seus intents d'apropar-se als nius. Pocs dies 

després els operaris ja havien retirat els nius de la paret per poder pintar la 

façana. 

 

En aquest cas no es van poder proposar solucions immediates, ja que no 

s'arribà a temps. Per això, es proposaren les següents actuacions: 

 

1. S'hauria de controlar si durant la temporada de cria del 2006 les orenetes 

construïen nou nius en la façana. 
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2. Acordar amb l’equip educatiu de l’escola “La Salle”, la instal·lació de nius 

artificials a la façana, i incloure l’acció en un projecte educatiu del centre. 

Així es compensaria la destrucció de nius i alhora s’educaria 

ambientalment a l’alumnat. Instal·lar nius artificials en llocs estratègics de 

la façana de l'edifici. Cal tenir en compte que molt a prop ha desaparegut 

també la colònia de 32 nius del C/de la Rutlla i per la temporada de cria 

2006 un reforç de nius a la zona no estaria de més. 

  

Situació actual 

Durant l’hivern de 2006 els tècnics de Galanthus i de l’ajuntament de Girona 

van posar-se en contacte amb els responsables del Centre, per a explicar-los el 

projecte oreneta i la possibilitat de penjar nius artificials a la façana de l’escola. 

No semblava haver-hi cap interès a realitzar l’actuació i no hi ha hagut resposta 

malgrat la nostra insistència. 

 

Localitat 3.- C/Guilleries, nº3 

 
Antecedents 

El desembre de 2005 se’ns informà d’una queixa que Finques Canoves feia 

arribar a l’ajuntament, relacionada amb nius d’oreneta al nº 3 del carrer 

Guilleries, al barri de Santa Eugènia. La demanda provenia d’un veí del segon 

pis que es queixava dels excrements que queien al pedrís de la finestra. Per 

altra banda els veïns més afectats per les deposicions de les aus (3er pis i un 

gimnàs planta baixa ), no es queixaven i pensaven que no calia retirar els nius. 

Després d’exposar les possibles solucions que hi ha per evitar les molèsties que 

ocasionen alguns nius al propietari afectat vam recomanar-li el següent: 

 

1er- Convocar reunió de la comunitat per que els propietaris coneguin les 

queixes exposades i que es valori la magnitud del problema. 

2on- Realitzar l'actuació que decideixi la comunitat de veins, seguint alguna de 

les solucions exposades. 
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3er- En cas de que decidissin retirar nius (sempre fora de l’època de 

reproducció) seria convenient emplaçar per contrapartida nius artificials en 

la façana en els llocs on no siguin font de conflicte. 

 

La resposta del propietari va ser: " ... em pensava que això seria més fàcil, 

m'ho poseu bastant difícil. Mira, com conec als propietaris del pis de dalt, el que 

faré serà agafar una barra del taller i hi pujaré un diumenge al matí que no hi 

hagi gent al carrer per tirar els nius." 

 

Situació actual 

A juliol de 2006 els nius encara hi eren. 

 

Actuacions previstes 

Es revisarà durant l’hivern-primavera de 2007, quines decisions s’han pres i com 

està la situació. 

 

Localitat 4.- C/ Cort Reial, nº 15 

 

Antecedents 

A l’abril de 2006 l’ajuntament va rebre una queixa de la propietària del immoble 

situat al carrer Cort Reial nº15 relacionada amb els excrements que cauen 

sobre el balcó del primer pis. Es va informar a la propietària, via telefònica, 

sobre l’estatus legal de l’espècie i les solucions possibles per a evitar la caiguda 

dels excrements, i sobre la necessitat de demanar permisos a la Direcció 

General del Medi Natural del departament de  Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (DMAH), en cas de prendre la decisió de retirar els nius. 

Situació actual 

Es revisarà durant l’hivern de 2007, quines decisions a pres la propietària de 

l’immoble i com està la situació. 
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Localitat 5.- Avda Sta. Eugenia, nº40 

 
El 14 de setembre de 2006 l’ajuntament va rebre una queixa relacionada amb 

orenetes emesa des de l’INSS a la Ctra. Sta. Eugenia, nº40. Es queixaven que 

els ocells els feien nius a les caixes de les persianes, que feien molt de soroll i 

que algun cop els havien entrat a l’edifici, i hi havia algun treballador que patia 

fobia a les aus. Després de mantenir una conversa telèfònica amb la persona 

que va emetre la queixa, que ens va confirmar que els ocells a que es referien 

"Fan niu al forat de les persianes...", vam deduir que no es tractava d'orenetes 

sino de falciots. Els falciots crien en forats. Es va recomanar tapar els forats 

d'entrada a la caixa de les persianes fora de l’època de cria. Els falciots també 

estan protegits per la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Localitat 6.- C/Campcardós, nº 84 

 

El desembre de 2005 se’ns informà d’una queixa emesa per Finques Cànoves 

relacionada amb orenetes, al nº 84 del carrer Campcardós al sector de Can 

Gibert del Pla. En visitar l’edifici la presidenta de la comunitat ens va comunicar 

que realment no es tractava de un conflicte amb colònies d’oreneta cuablanca, 

sinó que la problemàtica estava relacionada amb gavians, que criaven a dalt del 

cel obert. 
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6.- Peticions d’informació i instal·lació de nius Artificials 

 

Despres de la difusió del projecte pels mitjans de comunicació i de la distribució 

del tríptic, es van rebre diverses trucades donant suport al projecte o demanant 

informació sobre com aconseguir nius artificials d’oreneta, moltes d’elles de fora 

de la província. 

 

C/ J.M.Corredor Pomés 

En una instància del dia 23 d'agost, una persona sol·licitava que li col·loquesin 

un niu d'oreneta al barri de Palau, al c/ Josep M. Corredor i Pomes nº11. 

Malauradament l’edifici no reunia les condicions per a la instal·lació d’un niu 

artificial, i les colònies més properes es trobaven al sector bugantó a uns 400m.  

 

C/ Carme, nº22 

El 14 de setembre de 2006. Una propietària d’un pis del C/ de Carme nº22, 

després de veure el tríptic del projecte oreneta, ens informà que en tenia un niu 

al cel obert de l’edifici. Després de mantenir-hi una conversa per esbrinar de 

quina espècie es tractava, vam poder deduir que era un niu d’oreneta vulgar. 

Aquest tipus de fonts d’informació són crucials per a censar la orenta vulgar a la 

ciutat, ja que és impossible censar-les des del carrer com passsa amb l’oreneta 

cuablanca. 

  

C/ Maluquer Salvador nº 2 

A l’agost de 2006 rebem una trucada de telèfon del propietari d’un 6é pis a c/ 

Maluquer Salvador nº2, demanant informació sobre les orenetes i sol·licitant la 

instal·lació de nius artificials a sota d’un balcó que dona de cares a l’interior de 

l’illa d’edificis. Considerant que l’immoble es troba prop de la colònia de la 

baixada de la Font del Canó, que durant l’any 2005 s’enderrocà l’edifici del c/ 

Rutlla, nº 37 on hi havia una colònia de 32 nius d’oreneta cuablanca, vam 

creure que la instal·lació dels nius seria beneficiosa a la zona. El dia 7 de 

setembre es van instalar 4 nius artificials per a oreneta cuablanca, i es va 
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aprofitar l’actuació per incloure-la a la gravació d’un petit reportatge pel 

telenotícies de TVE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuacions previstes 

Durant l’any 2007 es revisaran els nius per veure si han sigut utilitzats per 

orenetes cuablanques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Nius artificials instal·lats a la galeria del pis del C/ Maluquer Salvador nº2, i una 
vista de la sortida frontal dels nius. Un espai obert adequat per a les orenetes. 
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6.- DISCUSSIÓ 

 

La pràctica totalitat de cites que s’han recollit durant aquesta campanya, al 

igual que va passar amb la de l’any passat, procedeixen de l’esforç de mostreig 

realitzat pels tècnics de la pròpia entitat. Malgrat haver-se publicat i difós el 

tríptic informatiu del projecte, on es convidava a la ciutadania a informar de la 

presència de nius a les seves finques, només hi ha hagut una aportació, 

remarcable d’altra banda, en aquest sentit: la primera localitat de cria d’oreneta 

vulgar de la ciutat. Atribuïm, en part, la baixa resposta ciutadana a la data de 

publicació de l’esmentat follet, que veié la llum el mes de juliol, poc abans que 

les orenetes abandonin la nostra ciutat i durant el període estival de vacances.  

 

Pel que fa l’oreneta cua-blanca, existeix una diferència molt acusada entre 

barris pel que fa la densitat de nius presents. Enguany, amb l’ampliació de 

l’estudi als sectors de Sant Narcís, Can Gibert i Pont Major, s’ha confirmat la 

línia de selecció apuntada l’any anterior, per la qual la major part de les 

orenetes es concentren prop del centre històric de la ciutat.   

 

La correcta interpretació d’aquestes diferències passa per un anàlisi acurat de 

les característiques físiques, biològiques, històriques i paisatgístiques dels 

entorns dels nius, així com de l’activitat i selecció d’hàbitat que es dóna als 

diversos espais de la ciutat. En aquest sentit caldria saber on s’alimenten per 

poder comprendre amb més precisió perquè les colònies s’instal·len on ho fan, i 

per tant quins són els espais de la ciutat que els resulten més favorables.  

 

Tal coneixement resulta imprescindible per a poder fomentar-ne les poblacions 

o avaluar l’interès dels diferents nuclis reproductors en cas que es vegin 

afectats per actuacions de rehabilitació o demolició d’edificis.  

 

Del que podem estar segurs és que aquesta preferència de les orenetes cua-

blanques les converteix en especialment vulnerables a les actuacions de 



Projecte Oreneta - Girona 2006 
 

18 

rehabilitació d’edificis, previsiblement amb una important incidència a curt i mig 

termini al Barri Vell.  

 

Tots els conflictes on s’ha intervingut aquest any han estat relacionats amb 

problemes de salubritat i denunciats pels propis usuaris. En la majoria dels 

casos hi havia conflictes entre els usuaris afectats, en tant que mentre alguns 

volien retirar els nius, d’altres no ho creien necessari i preferien conservar-los. 

Per tant la decisió sempre s’ha hagut de prendre de forma consensuada per les 

comunitats de veïns.  

 

Durant la primavera del 2006 el Servei de Fauna del DMAH de la Generalitat va 

informar a l’ajuntament sobre la necessitat de protegir els nius d’aquests 

animals i de les obligacions al respecte, com per exemple l’obligació de 

sol·licitar permisos per a la retirada de nius (annex II). Les esmentades 

recomanacions, juntament amb l’experiència acumulada durant els dos anys de 

projecte a Girona i a Barcelona ens ha portat a definir un protocol d’actuació i 

unes pautes d’implicació, per tal d’aconseguir solucions on primi la conservació 

de les poblacions d’orenetes.  

 

Cal aclarir que generalment els afectats no es mostren disposats a abocar 

esforços per a conservar els nius existents que causen els conflictes, i també es 

mostren reticents a adoptar mesures compensatòries, com ara la instal·lació de 

nius artificials en altres punts dels mateixos edificis.  

 

A petició d’alguns ciutadans interessats, s’ha iniciat enguany la penjada de nius 

artificials en alguns immobles adients de la ciutat, actuació que pot tenir 

notables beneficis pel que fa la sensibilització ciutadana, i que caldrà veure com 

repercuteix sobre les poblacions d’orenetes en un futur.  
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ANNEX I 

Aparicions del projecte en premsa i televisió 

 

TV1. Telenoticies. 9 de setembre de 2006.   

 

PUNT DIARI. 22 de març del 2006. 

> Girona engega el projecte Oreneta, per minimitzar la brutícia d’aquests 
ocells 
 
S’han censat 1.183 nius, amb colònies que arriben als 128 punts de cria, en alguns llocs del 

Barri Vell i l’Eixample. 

 
PURI ABARCA / DAVID BRUGUÉ. "Girona" 

Minimitzar els problemes, normalment puntuals, que causen els nius d’orenetes per les 

defecacions dels polls és l’objectiu principal de l’estudi anomenat projecte Oreneta que ha 

encarregat l’Ajuntament a l’associació Galanthus i que ha servit per censar 1.183 nius d’oreneta 

cuablanca, una espècie protegida legislativament. En alguns punts del Barri Vell i l’Eixample 

s’han registrat colònies d’entre 63 i 128 nius. Es compta que en total hi ha unes 1.000 parelles i 

que en època de cria naixeran entre 2.000 i 3.000 ocells més. En alguns llocs s’optarà per 

instal·lar-hi nius artificials perquè les orenetes marxin o plataformes que recullin els excrements 

dels ocells. En tractar-se d’una espècie protegida, la presència dels nius arribarà a condicionar 

les llicències d’enderroc. 
L’oreneta és un animal socialment ben acceptat i que no 

genera el rebuig que, per exemple, generen els gavians. No 

obstant això, la seva presència comporta problemes puntuals a 

Girona per la quantitat d’excrements que deixen anar els 

pollets als llocs on hi ha colònies nombroses. Això passa a llocs 

com el costat de l’edifici del Seminari, el carrer de la Rutlla o 

punts de Sant Narcís, on hi ha colònies que tenen entre 63 i 

128 nius. Al Barri Vell, la zona de Girona on se’n 

comptabilitzen més, hi ha una densitat d’11 nius per hectàrea. 

El regidor de Medi Ambient, Ponç Feliu, explica que amb la redacció del projecte Oreneta s’ha 

aconseguit localitzar els 1.183 nius i els problemes que generen en cada localització, en total 

131. S’ha plantejat dues operacions bàsiques per solucionar-los. La primera és la col·locació 

de nius artificials en llocs on la caiguda de les defecacions no causin problemes. Es trenquen 

els originals i els artificials es posen a prop, de manera que els ocells tinguin una alternativa. 

L’altra opció és la col·locació de plataformes que recullin els excrements, de manera que no 

es precipitin a l’exterior. 

+ Diversos nius d’oreneta situats a 

sota els relleixos d’un edifici del 

Barri Vell. Foto: LLUÍS SERRAT.  
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L’estudi ha permès constatar algunes dades curioses, com el fet que la 
gran majoria dels nius estan situats al tercer pis dels edificis. 
 
PURI ABARCA / DAVID BRUGUÉ.  

L’estudi ha permès constatar algunes dades curioses, com el fet que la gran majoria dels nius 

estan situats al tercer pis dels edificis. La diferència respecte a altres altures és abismal: al 

tercer pis hi ha més de 350 nius, mentre que al quart –que és el segon en ordre de 

preferència– amb prou feines se superen els 150 nius. Aquest fet no és cap casualitat. La 

majoria dels nius són al Barri Vell, on els edificis difícilment superen els tres o quatre pisos. Al 

segon pis s’han comptabilitzat 120 nius, al setè i sisè no s’arriba a 50 i en planta baixa no n’hi 

ha cap. 

La legislació catalana protegeix les orenetes perquè són animals 
insectívors.  
PURI ABARCA / DAVID BRUGUÉ.  

La legislació catalana protegeix les orenetes perquè són animals insectívors. Segons ha 

explicat el regidor Ponç Feliu, la seva importància es deu al fet que serveixen per eliminar 

escarabats i mosquits. Precisament per això, insisteix que no es tracta d’eliminar les orenetes, 

sinó del contrari: minimitzar-ne els problemes i que les colònies no marxin. «Al contrari d’altres 

espècies d’ocells, aquestes no són nocives i són indicador de la bona salut ambiental i cultural 

de la ciutat», afirma. 

 
La presència de nius d’oreneta pot arribar a condicionar l’obtenció de 
llicències d’enderroc. 
PURI ABARCA / DAVID BRUGUÉ. 

La presència de nius d’oreneta pot arribar a condicionar l’obtenció de llicències d’enderroc. Des 

de l’Ajuntament no es concedirà permís si a l’edifici en qüestió s’hi detecten colònies d’orenetes 

i és època de cria, és a dir, des de la primavera fins a final d’estiu. La resta de l’any no hi haurà 

cap problema. Un aspecte curiós en relació amb la situació dels nius és que un 72% estan 

orientats en sentit nord-oest. Això es deu al fet que és una orientació on no toca tant el sol i així 

els pollets no tenen calor. 
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PUNT DIARI. 3 d’agost del 2006. 

> L'Ajuntament de Girona engega un projecte per preservar la població 
d'orenetes a la ciutat 
Instal·larà nius artificials en substitució dels que molestin 
MONTSE BARRERA. Girona 

L'Ajuntament de Girona va començar a treballar l'any passat en l'anomenat projecte Oreneta, 

que té per objectiu conservar la població d'orenetes a la ciutat. Per a això, instal·larà nius 

artificials quan els veïns ho demanin si els nius naturals d'aquests ocells els causen molèsties. 

El consistori ha fet un cens en què ha detectat 1.200 nius 

d'oreneta a la ciutat. 
Les orenetes, de cua blanca o vulgars, són espècies protegides 

que a vegades provoquen molèsties a les persones amb els 

seus excrements si s'instal·len a les façanes de les cases. 

D'aquesta manera, el projecte Oreneta pretén sensibilitzar la 

gent sobre aquest ocell i donar una solució quan provoquen 

molèsties, instal·lant nius artificials. 

De moment, l'Ajuntament, a través de l'Associació Galanthus, ha censat 1.200 nius en 

diferents sectors de la ciutat i en una segona fase ampliarà la zona. L'objectiu del cens, que 

ha detectat la major part dels nius en zones com Pedret, Santa Eugènia, el Barri Vell i el 

Mercadal, és tenir localitzats els nius i poder controlar així els llocs on hi ha més incidències o 

on es destrueixen. A la vegada, l'Ajuntament intervindrà en els punts on les orenetes 

provoquin molèsties amb els seus excrements, informant i instal·lant nius artificials 

substitutius dels naturals en indrets propers. Una altra de les solucions és col·locar punxes 

en els punts on no es vulgui que aquests ocells facin els nius, va explicar el regidor de Medi 

Ambient, Ponç Feliu. El regidor va indicar que el consistori havia rebut una desena de 

queixes de veïns sobre les molèsties d'aquests ocells a causa dels excrements i demanant 

alternatives. 
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DIARI DE GIRONA. 3 d’agost del 2006. 

> Girona té censats uns 1.200 nius d´oreneta i fa una crida a avisar si se´n 
detecten més 
TAPI CARRERAS, GIRONA. 

L´Ajuntament de Girona i l´entitat Galanthus han iniciat un cens de nius d´orenentes i ja 

n´han comptabilitzat unes 1.200 unitats. La majoria s´han detectat al Barri Vell, el 

Mercadal, l´Eixample, Santa Eugènia i Pedret. A la ciutat hi ha presents, de març a 

setembre, dues espècies: l´oreneta cua-blanca i la vulgar. Els nius d´aquest segon tipus 

d´orenenta és més difícil de detectar perquè solen estar en cobert o en patis interiors, 

segons ha explicat un dels membres de Galanthus, Enric Fàbregas. Per aquest motiu, es 

demana als ciutadans que en tinguin algun a la seva propietat, que ho comuniquin a 

l´Ajuntament. 

 

L´objectiu és fer un inventari que serveixi per saber exactament on hi ha els nius i lligar-

ho a les reformes urbanístiques, ja sigui enderrocs o millores de façanes. La presència 

d´aquesta au és un indicador de bona qualitat ambiental ja que sol nidificar en espais 

amb natura i rius a prop. A més és beneficiosa ja que es menja els mosquits però també 

causa alguna molèstia, sobretot pels excrements que genera. Segons va explicar el tinent 

d´alcalde de Medi Ambient de l´Ajuntament de Girona, Ponç Feliu, aquest setembre es 

podrien fer algunes actuacions per evitar aquestes molèsties als ciutadans. De moment, 

s´han fet dos tipus de nius artificials. Aquestes es posaran a prop d´un niu que causi 

molèsties quan les orenentes hagin marxat. Així es podrà treure el niu molest però les 

orenetes quan tornin, en tindran un de nou. Una altra alternativa prevista és la de posar 

plataformes sota els nius que eviten que els excrements caiguin en un lloc no desitjat. 

S´actuarà on hi hagi queixes veïnals. També es poden posar punxes on es vol evitar que 

es nidifiqui. 

A més, es distribuiran uns 2.000 tríptics per fomentar el coneixement dels costums de les 

orenetes i per garantir-ne la conservació de la població a Girona. 

 

> Retarden un enderroc per una criança 
Les orenetes són ocells més ben vistos per la ciutadania , que els gavians o els coloms, no 

obstant, els excremements són molestos per la gent i alguns veïns opten per trencar el 

niu i foragitar així les aus. Però no sempre succeix. Fa uns mesos es va detectar la 

presència d´un niu en un edifici a punt d´enderrocar-se al carrer de la Rutlla.  

L´Ajuntament va demanar a la immobiliària que endarrerís l´enderroc de l´immoble 

perquè a l´interior del niu s´hi va observar que hi havia pollets. L´empresa va fer cas a 
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l´Ajuntament de Girona i l´edifici no es va tirar a terra fins que les orenetes van ser prou 

grans i van emigrar L´oreneta és una au protegida i com a tal no es poden destruir els 

seus nius. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat pot arribar a multar a 

l´autor d´un atac contra un niu. 

 

 

LA VANGUARDIA. 14 de maig del 2006. 

> Heraldos de primavera 
Se desperezan murciélagos y erizos y vuelven las oscuras golondrinas  

SERGI GARCÍA, BARCELONA. 
 

La artificialidad de las grandes ciudades impide percibir los cambios 

que acompañan la llegada la primavera más allá del aumento de la 

temperatura y de los días más luminosos. Hay, no obstante, otros 

elementos que anuncian que el invierno se retira. Son esos heraldos 

que antaño colmaban de ilusión a las gentes del campo cuando 

aparecían o se hacían palpables y que cada vez más dejan 

indiferentes a mayor número de personas: el verdor intenso de los 

prados, la explosión en colores de la floración y la reaparición de ciertos animales, ausentes 

durante los meses más fríos. 

Las golondrinas, como otras muchas especies migratorias, vuelven cada primavera a estas 

latitudes, después de pasar el invierno en África. De las cinco especies presentes en la 

península, la vulgar (Hirundo rustica)y el avión común (Delichon urbicum)son las más 

populares y abundantes. Construyen sus característicos nidos de barro en edificios de pueblos 

y ciudades, bajo aleros, balcones o cobertizos. La primera, más en el ámbito rural que la 

segunda, que es más urbana, de ahí sus apelativos científicos. 

Cada golondrina y avión, después de un largo viaje de miles de kilómetros, en que arrastran 

multitud de dificultades, regresan fielmente a sus nidos con una puntualidad que no deja de 

sorprender. Entre abril y mayo las tenemos aquí a todas. Antaño fueron muy respetadas, pues 

en el imaginario popular simbolizaron indistintamente la resurrección de Jesucristo y la de la 

primavera. Jaume I ordenó no desmontar una tienda de campaña, en plena conquista, en tanto 

la pareja de golondrinas que se había instalado en ella no hubiera criado a sus polluelos y 

marchado. Algo que se antojaría actualmente desmesurado, y más en un año como éste, en 

que los temores a la gripe aviar quizá hagan destruir, injustamente, algunos nidos. 

La Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat emitió recientemente un 

comunicado en que recuerda que todas las golondrinas y su nidos están protegidos y añade, 

para la tranquilidad del ciudadano, que en todo el mundo no se ha detectado ni a una sola 

golondrina muerta por el virus o enferma. Además, su retorno, después de haber recorrido 

semejante distancia, es muestra suficiente de un óptimo estado de salud. Por su parte, los 

La Generalitat 

recuerda que 

golondrinas y 

aviones no portan 

la gripe aviar  
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ayuntamientos de Barcelona y Girona impulsan proyectos de conservación de sus 

poblaciones de golondrinas. Pretenden fomentar el respeto, un tanto olvidado, por estas aves, 

que reúnen a un tiempo atributos de los animales domésticos, como la fidelidad y la cercanía, y 

de los salvajes, como la libertad. Por lo demás, son indicadoras de una buena calidad del 

entorno, amén de añadir una pincelada de color y ligereza a la cenicienta y plomiza apariencia 

de nuestras ciudades.  

No todos los animales que durante el invierno desaparecen se han ido a África. Los hay que 

duermen. Es el caso de los erizos y los murciélagos. Los primeros nos anuncian la primavera 

con ciertos tintes trágicos. Pasados los fríos, después de una buena temporadita acurrucado en 

su madriguera, un confortable y cálido habitáculo hecho de briznas de hierba, el erizo se 

despereza, activado por la incipiente tibieza de los rayos del sol, y se lanza a recorrer con 

nocturnidad los lindes de bosques, zonas de cultivo y áreas periurbanas, capturando 

invertebrados con que se alimenta, hasta que, quizá enamorado, cruza con fervor una carretera 

y zas, una bola de púas más estampada contra el asfalto.  

Es uno de los mamíferos más atropellados de España. Y de seguir así, lo seguirá siendo. 

Según algunos anuncios publicitarios, se han hecho recientemente 500 kilómetros de nuevas 

carreteras en Catalunya. Se supone que nunca se dejarán de construir, el progreso viene a ser 

eso. En cambio, los erizos no progresan, y no porque pertenezcan a la familia de mamíferos 

evolutivamente más primitiva o porque sean animales perseguidos, más bien al contrario, pues 

en teoría están protegidos. El bestiario catalán medieval los dibuja entre viñas transportando a 

su madriguera uvas ensartadas en sus púas, a pesar de haberse hartado de ellas, y moraliza y 

previene contra aquellas personas que como esos imaginarios e irreales erizos arrasan con 

todo dejando el porvenir en pura incógnita.  

En Catalunya viven dos especies, el erizo moruno (Atelerix algirus)y el común (Erinaceus 

europaeus),la primera se ha hecho muy rara de ver, ni tan siquiera en su peor versión, debe 

ser porque está distribuida principalmente en la costa, y con eso se dice todo; la segunda está 

más ampliamente distribuida. El Ayuntamiento de Badalona está financiando un estudio, 

iniciado en el 2005, pionero sobre la conducta y la biología de estas dos especies, con objeto 

de mejorar su estado de conservación. Durante los seguimientos nocturnos a animales 

equipados con emisores, se ha podido ver cómo cruzan carreteras varias veces durante sus 

desplazamientos. Entre el ir y venir de coches el erizo corretea en su particular duelo contra la 

rueda de la fortuna.  

A los murciélagos, en cambio, no los suelen atropellar, aunque no vean ni torta. Únicos 

mamíferos con capacidad de vuelo sostenido, tienen en el oído su sentido más desarrollado. 

Tanto, que se podría decir que ven cuando oyen, ya que detectan con una precisión milimétrica 

obstáculos o insectos en movimiento, con un sistema de ecos similar al utilizado por los 

radares de barcos y aviones. Cuando llega el invierno, tienen que refugiarse en cuevas, 

desvanes o grietas, donde guarecerse del frío, pues sus membranas alares, totalmente 

irrigadas, serían una fuente constante de pérdida de calor. Se cuelgan boca abajo, o se 

deslizan en el interior de rendijas y estrechas oquedades, según la especie, y se aletargan. 
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Cuando aumenta la temperatura ambiente, empiezan a salir de sus guaridas, y de noche, a la 

luz de las farolas, se les ve revolotear lentamente, despertando entre los niños la ilusión de que 

son fáciles de atrapar e inundando el ambiente de unos chillidos sordos, silenciosos a nuestros 

duros oídos.  

Un animal estigmatizado 
Desde antiguo, ha sido un animal denostado, las Sagradas Escrituras lo estigmatizan, y no es 

raro ver representado en frescos medievales al ángel caído con alas de murciélago. La famosa 

novela de Bram Stoker, Drácula (1897), acabó de malear la fama de estos insectívoros 

voladores. Drácula tenía la ventajosa costumbre de desplazarse en forma de murciélago y la 

reprobable de chupar la sangre, como, por cierto, hacen realmente algunas especies 

hematófagas sudamericanas. Sea como sea, la verdad es que nuestros murciélagos son unos 

animales inofensivos, beneficiosos y protegidos por la legislación catalana, española y 

europea.  

 

Algunas de las 28 especies ibéricas son antropófilas, necesitan nuestros edificios para 

refugiarse y reproducirse. El desconocimiento de su existencia, la baja tolerancia heredera de 

añejas supersticiones y los nuevos modos constructivos, puede que sostenibles desde el punto 

de vista energético, pero insostenibles desde el biológico, están poniendo en jaque a muchas 

colonias. Entidades como el Museu de Granollers o Galanthus están por la pedagogía y 

protección sobre esta especie, y algunas entidades y administraciones, como el Ayuntamiento 

de Viladecans, instalan cajas nido en sus parques o elaboran censos. Al ser de la oscuridad 

por excelencia debemos arrojarle más luz, se lo merece.  
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ANNEX II 

Comunicació del DMAH als consistoris sobre les orenetes. Abril 2006. 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 

i Habitatge 
Direcció General del Medi Natural 
 
 

Arriben les orenetes, símbol de la primavera 
I venen sense la grip aviar... 
 

 El Departament de Medi Ambient i Habitatge recorda la necessitat de 

protegir les orenetes i els seus nius atès el seu caràcter d’espècie protegida 

 Malgrat hivernen a l’Àfrica, aquestes espècies no tenen ni han tingut mai 

en cap indret del món la influença aviar, pel que no hi ha cap mena de risc en 

que niïn a les cases i teulades dels edificis 

 

1. Les orenetes de Catalunya 

 

Nombre d’espècies 
A Catalunya tenim cinc espècies d’orenetes i tres de falziots que es distribueixen per 

amplis sectors del país: 

 Oreneta vulgar Hirundo rustica 

 Oreneta cuablanca Delichon urbicum 

 Oreneta de ribera Riparia riparia 

 Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica 

 Roquerol Ptyonoprogne rupestris 

 

 Falziot comú Apus apus 

 Falziot pàl·lid Apus pallidus 

 Ballester Apus melba 
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De tots ells, només el roquerol Ptyonoprogne rupestris hi viu tot l’any, sobre tot en 

zones de rocam interior on fa el niu però també en poblacions del Pirineu i pre-Pirineu. 

La resta d’espècies, amb l’excepció d’algun falziot pàl·lid que pugui hivernar 

ocasionalment són clars anunciadors de l’arribada de la primavera i venen a niar a casa 

nostra.  

 

Tot i la dita popular Una oreneta no fa estiu, ni dues primavera  sí que arriben a 

mitjans principis de març, si be les primeres arriben a o fins i tot finals de febrer les 

primeres i ja a finals d’aquest mes són presents arreu de les zones litorals i algunes ja 

comencen a ser ben visibles a l’interior. Són símbols inequívocs de la primavera. 

 

Moviments 

El gruix de la població europea i del nord de l’Àfrica hiverna al sud del Sàhara i són 

conegudes les seves migracions i moviments a finals d’estiu quan s’apleguen per 

marxar a l’Àfrica. 

 

Distribució a Catalunya i població 

A Catalunya, segons el darrer atlas dels ocells publicat tenim la següent població 

d’orenetes i falziots: 

 

 Oreneta vulgar Hirundo rustica  185.635-269.024 p 

 Oreneta cuablanca Delichon urbicum 137.129-204.510 p 

 Oreneta de ribera Riparia riparia  2.724-4.518 p 

 Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica 217-316 p 

 Roquerol Ptyonoprogne rupestris  17.005-23.941 p 

 

 Falziot comú Apus apus   203.557-288.977 p 

 Falziot pàl·lid Apus pallidus  1.284-2.765 p 

 Ballester Apus melba   9.697-17.956 p 
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Figura 1 

Mapa de distribució de la probabilitat d’aparició de l’oreneta vulgar Hirundo rustica a Catalunya (extret de l’Atles dels 

Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i bases de referència del DMAH).L’espècie és àmpliament distribuïda per la 

terra baixa mediterrània. 
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Figura 2 

Mapa de distribució de la probabilitat d’aparició de l’oreneta cuablanca Delichon urbicum a Catalunya (extret de l’Atles 

dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i bases de referència del DMAH).L’espècie és àmpliament distribuïda 

però es concentra a les zones baixes, siguin litorals , planes de rius o valls interiors. És l’espècie típica dels pobles i 

teulades. 
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Figura 3 

Mapa de distribució de la probabilitat d’aparició del Roquerol Ptyonoprogne rupestris  a Catalunya (extret de l’Atles dels 

Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i bases de referència del DMAH).L’espècie és típica de zones de rocam tant 

en els massissos litorals, particularment del sud de Tarragona com del Pirineu. Viu tot l’any a Catalunya. 
 

2. Els nius d’oreneta 

 

Orenetes d’hàbitats urbans 

Les típiques orenetes de pobles i algunes ciutats són les cuablanques, que fan nius en 

forma semi-esfèrica sota els ràfecs o voladissos de teulades (figura 4). Altres orenetes 

més rurals que de ciutat són les vulgars que tenen un cant melodiós i nien dins de 

porxos i coberts, però fent tasses obertes sobre bigues o altres llocs on sustentar-hi el 

niu.  
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No cal confondre les orenetes amb els falziots i ballesters, d’ales més llargues, i que en 

el cas dels falziots són tots negres. Aquests són incapaços de volar si cauen a terra, i 

no fan nius, pel que aprofiten els Nien en forats de parets d’edificis. Són els més 

urbans i els podem veure fins i tot al centre de les grans ciutats i on el seu xivarri 

característic acompanya les tardes de primavera i estiu. (figura 4) 

 
Figura 4 

Nius d’oreneta cuablanca a la colònia del casal del Marquès de Monistrol d’Anoia, abans de les obres que s’hi van fer 

(Fotografia: Raimon Mestres Xavier Parellada). 

 

 

Orenetes de camp 

A les zones rurals hi ha alguna espècie més. A la costa i en zones del pla de Lleida 

tenim l’oreneta cua-rogenca, que fa nius sobre tot en coves i ponts de carretera i rius, i 

és una espècie força escassa al país. En ambients fluvials concrets hi trobem l’oreneta 

de ribera que nia a forats de talussos de rius o marges de basses. Els roquerols són 

típics de zones de rocam o muntanya. 

Per últim, els falziots pàl·lids ocupen penya-segats litorals i ambients exclusivament 

costaners. 
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3. Necessitat de protecció i legislació 
 

Totes les orenetes són espècies protegides pel seu paper beneficiós en el control de 

plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els des 

les espècies protegides no es poden destruir, ni que no hi siguin ocupats ja que al punt 

Tres de la Disposició Final Primera de la “Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de 

Montes”, es modifica l’apartat 4 de l’article 26 de la “Ley 4/1989 de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres”, i diu 

textualment que no es poden destruir els nius d’espècies silvestres encara que estiguin 

buits. Per tant és necessària una autorització per retirar nius d’orenetes encara que no 

estiguin criant. Aquesta autorització l’atorgaria el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge però únicament es donen autoritzacions d’aquest tipus quan es fan obres de 

rehabilitació (en aquest cas només s’autoritza retirar els nius fora de l’època de cria i 

s’obliga a mantenir les condicions favorables per a que després de les obres les 

orenetes puguin tornar a fer els nius), per enderrocs inevitables (construccions en risc 

d’enrunament) o per situacions sanitàries molt clares (nius sobre el portal d’una 

guarderia per ex.). 

 

Ja  ho diu la dita catalana ‘A l'ocellet no li toquis el niuet’. 

 

4. Solucions per evitar brutícies 
 

Alguns particulars s’han mostrat preocupats per les acumulacions d’excrements dels 

polls d’oreneta sota els seus nius, acúmuls que es produeixen només durant el període 

en que els polls estan dins els nius. Hi ha solucions imaginatives al respecte i la pròpia 

societat catalana, mitjançant llistes de correu a internet, ha expressat que en fa ús 

d’alguns com:  

 

 Situar-hi fulls de diari o altres plegats i fixats a la paret o sota el niu amb 

cinta adhesiva forta,  

 col·locar-hi una fusta situada a uns 15-20cm sota el niu fixada amb un 

parell d'angles a la paret. El que fa és, senzillament, recollir els excrements. La fusta 

ha de ser més ampla i llarga que el niu i s'hi podsen fer vores o no. Quedaria com una 
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mena de prestatgeria d'estanteria sota el niu i, evidentment, la pots fer a mida segons 

sigui per grans colònies o per un sol niu. 

 Col·locar per sota els nius -hi estructures especials de protecció com les que 

alguns ajuntaments i particulars estan fent. 

 

5. La grip aviar 
 

Les orenetes no porten la influença (mal anomenada grip) aviar. No hi ha cap cas 

conegut al món ni d’aquest grup d’espècies ni d’espècies semblants o properes. Són 

insectívores i no tenen res a veure amb aquesta malaltia pròpia d’explotacions 

ramaderes i que pot arribar a afectar algun ocell aquàtic. Tot i que orenetes, sobre tot 

vulgars, puguin fer niu en corrals o granges a Catalunya, no hi ha cap risc en cap sentit 

de transmissió de cap malaltia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones de contacte: 

Servei de fauna, flora i animals de companyia 

D.G. Medi Natural 

Xavier Parellada  axparvi@gencat.net 

Ricard Gutiérrez  rgutierrez@gencat.net  
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ANNEX III 

Nius censats durant les campanyes 2005 i 2006 

 

Sector Carrer Núm. Pis Orient Ubicació Nius 
sencers 

Nius  
trencats 

Núm.  
Colònia

Pont Major Tomàs Baraut 6 5 O Sota repisa 2 1 62 
Pont Major Tomàs Baraut 6 5 S Sota repisa 0 1 62 
Pont Major Tomàs Baraut 1 5 O Sota repisa 6 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 6 6 E Sota repisa 5 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 6 6 S Sota repisa 1 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 6 6 E Sota repisa 1 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 6 7 S Sota repisa 4 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 1 7 S Sota repisa 4 1 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 1 7 O Sota repisa 1 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 1 7 N Sota repisa 4 1 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 3 7 E Sota repisa 3 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 2 7 E Sota repisa 2 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 3 7 N Sota repisa 3 2 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 3 7 E Sota repisa 8 2 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 4 7 O Sota repisa 8 0 62 
Pont Major Maria Auxiliadora 4 0 S Sota repisa 13 0 62 
Pont Major Sardenya 9 6 N Sota repisa 11 0 62 
Pont Major De Sicília 1 0 N Sota repisa 3 6 62 
Pont Major Illa de Formentera 13 3 E Sota repisa 2 3 62 
Pont Major Illa de Formentera 21 3 E Sota repisa 3 0 63 
Pont Major Illa de Formentera 21 3 E Sota repisa 4 0 63 
Pont Major Illa de Formentera  3 S Sota repisa 11 0 63 
Pont Major Menorca 12 5 N Sota repisa 2 0 63 
Pont Major Gr Pont Major 11 4 E Sota repisa 2 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 11 4 E Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 12 4 E Sota repisa 1 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 9 4 O Sota repisa 3 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 10 4 O Sota repisa 1 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 12 4 O Sota repisa 2 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 11 4 O Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 16 4 S-E Sota repisa 0 3 64 
Pont Major Gr Pont Major 14 4 S-E Sota repisa 2 3 64 
Pont Major Gr Pont Major 13 4 S-E Sota repisa 0 3 64 
Pont Major Gr Pont Major 24 4 N N-E Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 25 4 N N-E Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 25 4 N N-E Sota repisa 2 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 22 4 N N-E Sota repisa 1 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 23 4 N N-E Sota repisa 1 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 19 4 S S-O Sota repisa 3 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 18 4 S S-O Sota repisa 1 2 64 
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Pont Major Gr Major 20 4 S S-O Sota repisa 3 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 20 4 N N-E Sota repisa 2 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 21 4 N N-E Sota repisa 3 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 18 4 N N-E Sota repisa 0 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 19 4 N N-E Sota repisa 3 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 1 4 O Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 2 4 O Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 3 4 O Sota repisa 2 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 6 4 E Sota repisa 0 5 64 
Pont Major Gr Pont Major 8 4 E Sota repisa 2 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 10 4 E Sota repisa 0 2 64 
Pont Major Gr Pont Major 9 4 E Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 4 4 O Sota repisa 2 0 64 
Pont Major Pont Major 64 3 O N-O Sota repisa 0 1 65 
Pont Major Pont Major 82 3 O N-O Sota repisa 4 1 65 
Pont Major Pont Major 94 3 N-O Sota repisa 8 0 65 
Pont Major Pont Major 108 3 N-O Sota repisa 7 3 65 
Pont Major Pont Major 99 3 E S-E Sota repisa 5 1 65 
Pont Major Pont Major 107 3 E S-E Sota repisa 1 0 65 
Pont Major Pont Major 115 3 E S-E Sota repisa 3 0 65 
Pont Major Pont Major 117 3 E S-E Sota repisa 8 1 65 
Pont Major Pont Major 123 3 E S-E Sota repisa 12 3 65 
Pont Major Àngel Marsà Beca 1 5 N Sota repisa 0 8 61 
Pont Major Pedret 111 5 E Sota repisa 0 3 61 
Pont Major Àngel Marsà Beca 1 5 O Sota repisa 0 7 61 
Pont Major Àngel Marsà Beca 5 5 E Sota repisa 0 2 61 
Pont Major Àngel Marsà Beca 5 5 N Sota repisa 1 0 61 
Pont Major Àngel Marsà Beca 5 5 N Sota repisa 0 1 61 
Pont Major Àngel Marsà Beca 5 5 O Sota repisa 0 3 61 
Pont Major Pl Camil Geis 1 5 N Sota repisa 1 0 61 
Pont Major Pl Camil Geis 2 5 N Sota repisa 4 0 61 
Pont Major Pl Camil Geis 3 5 N Sota repisa 0 2 61 
Pont Major Pl Camil Geis 2 5 S Sota repisa 4 0 61 
Pont Major Pl Camil Geis 2 5 E Sota repisa 2 1 61 
Pont Major Pl Camil Geis 1 5 E Sota repisa 0 1 61 
Pont Major Sense nom SNº 2 N N-E Sota repisa 1 0 65 
Pont Major Gr Pont Major 17 4 E Sota repisa 0 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 17 4 E Sota repisa 1 0 64 
Pont Major Gr Pont Major 17 4 E Sota repisa 0 1 64 
Pont Major Gr Pont Major 23 4 S S-O Sota repisa 2 1 64 
Pont Major Sardenya 6 5 S Sota repisa 11 0 62 
Pont Major Illa Formentera 6 5 E Sota repisa 1 0 62 

Barri Vell Pujada de Sant 
Domènec 7 3 O-NO Sota repisa 38 10 46 

Barri Vell Pujada de Sant 
Martí 7 2 E-NE Sota repisa 9 0 46 

Barri Vell Ciutadans 10 2 0-NO Sota repisa 8 0 44 
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Barri Vell Pujada del Pont de 
Pedra 2 3 S Sota balcó 4 3 44 

Barri Vell Albereda 7 4 O-NO Sota repisa 61 21 41 
Barri Vell Plaça del Vi 1 0 O-NO Sota balcó 4 5 44 

Barri Vell Plaça dels Apòstols sn 3 S Volta del 
portal 1 0 50 

Barri Vell Pujada de Sant 
Feliu 10 0 N Sota repisa i 

balcó 13 10 51 

Barri Vell Portal de la Barca sn 0 
O-NO 
(7) i  N-
N 

Sota repisa i 
balcó 12 13 52 

Barri Vell Pujada del Rei 
Martí sn 5 E-SE Sota repisa 11 3 52 

Barri Vell Pujada del Rei 
Martí 2 3 O Sota repisa 0 3 52 

Barri Vell Francesc Samsó 2 4 N Sota repisa 30 21 52 
Barri Vell De la Barca 34 2 NO Sota repisa 29 7 53 
Barri Vell Bellaire 7 3 N Sota repisa 17 11 53 
Barri Vell Plaça del Vi 7 2 E-SE Sota balcó 3 0 44 
Barri Vell Plaça del Vi 4 3 O-NO Sota balcó 1 0 44 

Barri Vell Rambla de la 
Llibertat 14 0 O-NO Sota balcó 16 7 44 

Barri Vell Rambla de la 
Llibertat 18-20 4 O-NO Sota balcó 1 0 44 

Barri Vell Argenteria 5 5 E-SE Sota repisa 4 0 47 
Barri Vell Argenteria 9 5 E-SE Sota repisa 5 0 47 
Barri Vell Argenteria 28-30 4 N-NO Sota balcó 1 2 47 
Barri Vell Besado 2 5 N-NE Sota repisa 1 1 47 

Barri Vell Plaça de les 
Castanyes 5 4 N-NE Sota repisa 5 0 47 

Barri Vell Mercaders 21 4 E-SE Sota repisa 14 2 47 
Barri Vell Cort Reial 1 4 S Sota balcó 3 1 45 
Barri Vell Cort Reial 15 5 E-SE Sota repisa 10 0 47 
Barri Vell Cort Reial 21 3 E-NE Sota balcó 1 0 47 
Barri Vell Ballesteries 22 5 O-SO Sota repisa 22 14 48 

Eixample sud Sant Salvador 
d'Horta 37 7 SO Sota repisa 2 0 8 

Eixample sud Rutlla 225-
227 2 0-NO Sota repisa 2 0 9 

Eixample sud Rutlla 242 4 E-SE Sota repisa 1 0 9 

Eixample sud Marquès Caldes de 
Montbu 110 5 N-NE Sota repisa 1 0 9 

Eixample sud Marquès Caldes de 
Montbu 118 5 N-NE Sota repisa 1 0 6 

Eixample sud Marquès Caldes de 
Montbu 120 7 S-SO Sota repisa 1 0 6 

Eixample sud Joan Baptista 
Torroella 121 5 E Sota repisa 1 0 6 

Eixample sud Saragossa 15 4 S-SO Sota repisa 4 2 14 

Eixample sud Marquès Caldes de 
Montbu 40 3 N-NE Sota repisa 5 0 12 

Eixample sud Sant Isidre 56 4 N-NE Sota repisa 3 2 11 
Eixample sud Sant Isidre 52 4 N-NE Sota repisa 2 0 11 
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Eixample sud Riu Fluvià 2 4 N-NE Sota repisa 1 0 0 
Eixample sud Santiago 34 3 N-NE Sota repisa 19 1 10 
Eixample sud Riu Terri 12 4 E-SE Sota repisa 5 0 10 
Eixample sud Riu Terri 15-19 4 O-NO Sota repisa 44 37 10 

Eixample sud Riu Terri 27 0 O-NO Sota repisa i 
balcó 2 1 4 

Eixample sud Riu Terri 22 4 E-SE Sota arcada 2 0 4 
Eixample sud Sant Miquel 31 4 S-SO Sota repisa 15 3 10 
Eixample sud Sant Miquel 20 4 N-NE Sota repisa 2 0 7 
Santa 
Eugènia Sant Sebastià 4 4 E-NE Sota repisa 1 0 32 

Santa 
Eugènia Guilleries 3 3 O-SO Sota repisa 4 0 32 

Santa 
Eugènia Maçana 57 6 N-NO Sota repisa 3 1 28 

Santa 
Eugènia Agudes 27 5 O-SO Sota repisa 3 2 24 

Santa 
Eugènia Maçana 72 5 S-SE Sota repisa 1 0 26 

Mercadal Plaça 
Independència 7-8 2 E-NE Sota repisa 9 13 49 

Mercadal Plaça 
Independència 4 4 E-NE Sota balcó 1 0 49 

Mercadal Plaça 
Independència 14 3 O-SO Sota balcó 1 6 49 

Eixample nord Santa Eugènia 5 5 N-NO Sota balcó 1 1 40 
Mercadal Obra 1 4 N-NO Sota repisa 0 1 43 
Eixample nord Rutlla 53 4 O-NO Sota repisa 19 9 29 

Eixample nord Baixada de la Font 
del canó s/n 4 N-NE Sota repisa 35 3 29 

Barri Vell Galligans 1 4 S-SO Sota repisa 2 2 53 
Barri Vell Plaça Sant Pere 23 4 O-NO Sota repisa 4 2 53 
Barri Vell Carrer de la Rosa 10 4 N Sota repisa 4 0 54 
Pedret Sant Pau 2 3 S-SE Sota repisa 3 2 55 
Pedret Pedret 28-30 2 O-NO Sota repisa 15 1 56 
Pedret Pedret 44 2 O-NO Sota repisa 6 3 57 

Pedret Pedret 52 0 O Sota repisa i 
balcó 1 2 57 

Pedret Pedret 76-80 3 O-SO Sota repisa 13 3 58 
Pedret Pedret 90 2 O-SO Sota repisa 1 1 58 
Pedret Pedret 114 2 O-SO Sota repisa 1 0 58 
Pedret Pedret 130 2 O-SO Sota repisa 2 0 59 
Pedret Pedret 136 2 O-SO Sota repisa 3 3 60 
Carme Carme 215 5 S-SO Sota repisa 5 0 21 
Barri Vell Cort Reial 9 4 N-NE Sota repisa 10 2 47 
Santa 
Eugènia Guilleries 3 4 NO Sota repisa 4 0 32 

Santa 
Eugènia Sant Sebastià 4 4 S-SE Sota repisa 1 0 32 

Santa 
Eugènia Agudes 27 5 S-SE Sota repisa 2 0 24 

Santa Orient 1-3 4 SO Sota repisa 1 0 35 
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Eugènia 
Santa 
Eugènia Motseny 16 4 SE Sota repisa 3 2 30 

Santa 
Eugènia Sant Sebastià 11 4 SO Sota repisa 1 0 30 

Santa 
Eugènia Motseny 32 5 S-SE Sota repisa 0 5 27 

Santa 
Eugènia Puigmal 14-16 6 E-NE Sota repisa 0 2 28 

Santa 
Eugènia Maçana 79 5 N-NO Sota repisa 1 0 25 

Santa 
Eugènia Maçana 74 5 S-SE Sota repisa 5 0 26 

Santa 
Eugènia Puigmal 10 5 E-NE Sota repisa 1 2 31 

Santa 
Eugènia 

Plaça Santa 
Eugènia 2 7 O-SO Sota repisa 1 0 31 

Santa 
Eugènia Riu Segre 2 6 O-NO Sota repisa 1 0 1 

Santa 
Eugènia Riu Segre 8 6 N-NE Sota repisa 0 3 1 

Santa 
Eugènia Riu Freser 42 6 E-SE Sota repisa 6 0 1 

Santa 
Eugènia Riu Segre 6 6 S-SO Sota repisa 5 2 1 

Santa 
Eugènia Riu Fluvià 7 6 N-NE Sota repisa 11 5 1 

Santa 
Eugènia Riu Freser 44 6 E-SE Sota repisa 11 0 1 

Santa 
Eugènia Riu Fluvià 7 6 S-SO Sota repisa 9 0 1 

Santa 
Eugènia Migdia 94 5 E-SE Sota repisa 3 0 11 

Santa 
Eugènia Sant Isidre 54 4 N-NE Sota repisa 1 6 11 

Santa 
Eugènia Sant Isidre 50 4 N-NE Sota repisa 0 1 11 

Santa 
Eugènia Caldes de Montbui 48 6 N-NE Sota repisa 3 0 11 

Santa 
Eugènia Santiago 31 4 S-SO Sota repisa 1 0 10 

Santa 
Eugènia Santa Maria 22 3 N-NE Sota repisa 0 2 3 

Santa 
Eugènia Santa Maria 10 3 N-NE Sota repisa 0 4 5 

Mercadal Hospital 6 5 S Sota repisa 22 4 38 
Mercadal Gaspar Casal 5 5 O Sota repisa 12 1 39 
Eixample nord Rutla 37 4 O-NO Sota repisa 13 0 33 
Eixample nord Font del Rei 21acc 4 S-SO Sota repisa 7 0 33 
Eixample nord Font del Rei 23acc 4 E-SE Sota repisa 12 0 33 
Eixample nord Emilli Grahit 77 5 E-SE Sota repisa 1 0 22 
Eixample nord Creu 1 5 N-NE Sota repisa 0 1 22 
Eixample nord Creu 1 5 E-SE Sota repisa 0 1 22 
Eixample sud Caldes de Montbui 123 5 E-SE Sota repisa 1 0 6 
Eixample sud Creu de Palau 1-3 5 O-NO Sota repisa 1 0 9 
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Eixample sud Marquès Caldes de 
Montbu 97-99 5 N-NE Sota repisa 1 0 9 

Eixample sud Marquès Caldes 
Montbui 97-99 5 S-SO Sota repisa 1 0 9 

Eixample sud Lluís Pericot 88 8 N Sota repisa 2 0 2 
Eixample sud Lluís Pericot 76-84 7 N Sota balcó 2 0 2 
Mercadal Gaspar Casal 1 5 N Sota repisa 20 5 39 
Mercadal Gaspar Casal 1acc 5 E Sota repisa 0 1 39 
Mercadal Gaspar Casal 1acc 5 N Sota repisa 6 0 39 
Mercadal Fontanilles 10acc 5 E Sota repisa 10 2 39 
Mercadal Jaume Primer 47 5 NO Sota repisa 1 2 37 
Mercadal Sant Francesc 12 4 S-SO Sota balcó 0 4 42 

Mercadal Plaça 
Independència 10 4 S-SE Sota balcó 0 2 49 

Barri Vell Pujada Sant 
Domènech 1a 3 S-SE Sota repisa 1 0 46 

Barri Vell Santa Llúcia s/n 4 NE Sota repisa 5 1 54 
Barri Vell Santa Llúcia 3 4 NO Sota repisa 0 1 54 
Barri Vell Sant Pere 16 4 O-NO Sota repisa 0 3 55 
Barri Vell Sant Pere 13acc 3 O-NO Sota repisa 0 2 55 
Barri Vell Sant Pere 12 3 O-NO Sota repisa 0 13 55 
Barri Vell Bellaire 3 3 NE Sota repisa 0 3 53 
Barri Vell Pujada Sant Feliu 10 6 O-NO Sota repisa 8 8 51 
Barri Vell Carreras Peralta 10 2 S-SE Sota balcó 1 0 47 
Barri Vell Ciutadans 21 3 E-SE Sota balcó 3 0 45 

Barri Vell Ciutadans 20 0 O-NO Sota repisa i 
balcó 6 1 45 

Eixample nord Baixada de la Font 
del canó s/n 4 E-SE Sota repisa 1 0 29 

Eixample nord Baixada de la Font 
del canó s/n 4 N-NE Sota repisa 3 0 29 

Eixample nord Baixada de la Font 
del canó s/n 4 E-SE Sota repisa 28 5 29 

Barri Vell Pujada Sant 
Domènech 12 6 O-SO Sota repisa 0 1 46 

Barri Vell Pujada Sant 
Domènech 12 6 N-NO Sota repisa 3 2 46 

Barri Vell Plaça del Vi 6 3 E-SE Sota balcó 2 0 44 
Barri Vell Plaça del Vi 8 2 E-SE Sota balcó 1 0 44 
Barri Vell Plaça del Vi 2 2 NO Sota balcó 0 2 44 
Barri Vell Ciutadans 2-4 3 NO Sota balcó 2 0 44 
Barri Vell Ciutadans 14 4 NO Sota repisa 2 0 44 
Pedret Pedret 47 3 E-SE Sota repisa 1 0 57 
Pedret Pedret 50 2 O Sota balcó 0 1 57 
Pedret Pedret 62 3 O Sota repisa 2 0 57 
Pedret Pedret 88 3 O-SO Sota repisa 0 7 58 
Pedret Pedret 92 3 O-SO Sota repisa 0 1 58 
Pedret Pedret 96 3 O-SO Sota repisa 0 1 58 
Pedret Pedret 98 3 O-SO Sota repisa 0 1 58 
Santa Pare Francesc Coll 3 3 E-NE Sota repisa 6 1 34 
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Eugènia 

Eixample sud Avinguda Sant 
Narcís 78 5 E Sota repisa 13 1 15 

Eixample sud Coruñala 3 4 O Sota repisa 11 0 15 
Eixample sud Coruñala 6 4 S Sota repisa 0 4 15 
Eixample sud Empúries 42 3 O-NO Sota repisa 0 4 15 
Eixample sud Empúries 42 4 NO Sota repisa 0 1 15 
Eixample sud Coruñala 2 4 E Sota repisa 3 3 15 
Eixample sud Coruñala 2 4 S-SE Sota repisa 25 5 15 
Eixample sud Coruñala 4 4 E Sota repisa 12 4 15 
Eixample sud Coruñala 6 4 E Sota repisa 0 3 15 

Eixample sud Avinguda Sant 
Narcís 90 6 O-NO Sota repisa 0 14 13 

Eixample sud Avinguda Sant 
Narcís 94 6 E-SE Sota repisa 7 3 13 

Eixample sud Avinguda Sant 
Narcís 92 6 N Sota repisa 11 1 13 

Eixample sud Pamplona 3 5 N Sota repisa 0 3 13 

Eixample sud Ramon Berenguer 
II 6 3 N-NE Sota repisa 8 0 13 

Eixample sud Empúries 41 3 E Sota repisa 2 0 13 
Eixample sud Empúries 39 3 O Sota repisa 1 0 13 
Can Gibert Isabel Vila Pujol 44-46 5 E-SE Sota repisa 1 0 18 
Can Gibert Campcardós 41acc 3 N Sota repisa 1 0 19 
Can Gibert Campcardós 76-78 5 S Sota repisa 1 0 20 
Can Gibert Campcardós 84 5 O Sota repisa 1 0 20 
Can Gibert Pedraforca 3 5 O Sota repisa 1 0 17 
Can Gibert Agudes 39 5 O Sota repisa 3 0 20 
Can Gibert Montcalm 9 5 O Sota repisa 0 10 16 
Carme Carme 22 0  Cel obert 0 0 23 

 


