Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

NOTA DE PREMSA
CAMPANYA CONTROL POBLACIÓ DE COLOMS 2015

En el marc del pla de control integral de la població de coloms a la nostra ciutat que ve realitzant
l’Ajuntament d’Alcoi, a través del Departament de Medi Ambient, que inclou:







Campanyes de captura, de forma periòdica, per part d’una empresa especialitzada.
Campanyes de divulgació i d’informació entre la ciutadania per a evitar l’alimentació d’aquests
animals, ja que entenem que el principal origen de la superpoblació dels coloms radica en una
alimentació excessiva.
Identificació i aplicació de sancions de fins a 750€ a les persones que alimenten als coloms, d’acord
amb l’article 22 de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana, referent a l’alimentació d’animals no
domèstics.
Actuació en edificis i altres instal∙lacions municipals, per a evitar la nidificació de les aus.

En els mesos d’abril i juliol d’enguany s’han capturat un total de 199 coloms, per mitjà de l’empresa
Lokimica, adjudicatària del servei de desratització, desratolinització, desinsectació, desinfecció, lluita contra
paneroles, processionària del pi i insectes i coloms (C.818).
Els punts on s’han realitzat aquestes actuacions han sigut La Glorieta, Pl. d’Enric Valor (Uixola), C/ Sant
Antoni, Av. de la Hispanitat (Col∙legi Esclaves), Pl. de la Constitució, Parc de Caramanxel i Parc de Zona
Nord.
Fins a la data d’avui s’han atés 12 sol∙licituds relacionades amb la problemàtica originada per l’avifauna, a
les quals se’ls respon per escrit amb les recomanacions i informació adients.
A més, durant aquest any s’han obert 5 expedients on es requereix el control de la nidificació d’aquestes
aus en propietats particulars.
Cal remarcar que en edificis de titularitat privada, són els seus propietaris els responsables d’adoptar les
mesures necessàries per a evitar l’entrada de coloms mitjançant el tancament de tots els elements de
l’edifici que puguen provocar aquesta circumstància (portes, finestres, forats en la façana, etc.), o bé amb
la instal∙lació de xarxes, filats metàl∙lics o elements dissuasius (punxons, repel∙lents, etc.).
L’Ajuntament disposa d’un gabinet tècnic d’assessorament gratuït per a l’estudi de l’aplicació d’aquestes
mesures en cada cas concret.
Entenem que amb totes aquestes mesures, i amb la col∙laboració de tota la ciutadania, es podrà reduir la
població de coloms i les molèsties que ocasionen.
Alcoi, 16 de juliol de 2015
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Captura de coloms a la Glorieta

Fullet informatiu
http://www.alcoi.org/ca/areas/medi_ambient/cimal/publicacions/fullets/fullet_0002.html?volver=/ca/are
as/medi_ambient/cimal/fullets.html
Nota: teniu a la vostra disposició diverses imatges de les captures en l’enllaç següent:
https://goo.gl/photos/7P4dnEV7jQUw5MS57
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