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Per què són un risc
Les plagues d’aus urbanes poden ocasionar molès-
ties i problemes d’higiene i salubritat, afectar la salut 
de les persones i malmetre els edi�cis; comporten 
majors costos de neteja i manteniment de l’espai 
públic i, a més, poden alterar la riquesa i biodiversitat 
urbana, en detriment d’altres espècies autòctones 
protegides. 

Per això cal que els ajuntaments i la ciutadania 
controlin les plagues d’aus urbanes (coloms, 
gavians, estornells i altres ocells). 

Què hi poden fer els 
ajuntaments
Per evitar o reduir riscos i molèsties ciutadanes i per 
a controlar la densitat de població d’aquestes aus 
perjudicials, els ajuntaments tenen la responsabili-
tat de prendre mesures adients. A Girona el control 
es basa en un combinat d’accions: 

-  Censos: per conèixer la situació inicial i �nal 
després d’actuar.

-   Mesures preventives: campanyes de sensibi-
lització per reduir la disponibilitat d’aliment, o 
limitar els llocs de refugi, nidi�cació o estada.

-   Mesures de control actiu: com la retirada de 
nius, mesures per foragitar les aus o d’altres 
de control poblacional 

 

Què hi pot fer la 
ciutadania
A la via pública, rius, rieres als parcs i jardins o 
terrasses de bars, no alimentar les aus urbanes. 
Fer-ho comporta riscos per la salut de les persones 
i dels animals i contribueix a la proliferació d’altres 
plagues. També pot augmentar el seu comporta-
ment agressiu.

Als edi�cis: di�cultar la nidi�cació refugi o 
l’estada de les aus.
Podem fer-ho protegint obertures i forats, teulats, 
xemeneies, celoberts i patis, voladissos i baranes. 
Les empreses especialitzades en control de 
plagues us poden assessorar de les actuacions i 
mecanismes més adients. Consulteu a la web: 
www.girona.cat/sostenibilitat/plagues/control. 
 
Si teniu dubtes, envieu-nos un avís o feu-nos una 
consulta a través del sistema d’avisos de l’Ajunta-
ment: www.girona.cat/avisos
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