
LA SÍNDICA INSTA AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE A CONTINUAR LLUITANT CONTRA 

L’ALIMENTACIÓ DE COLOMS  

Barcelona, 25 de gener del 2018 – Ma Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha 

supervisat una queixa d’una veïna del Districte de l’Eixample que exposa que una resident del 

barri deixa menjar pels carrers i places de l’entorn amb l’objectiu d’alimentar els coloms de la 

zona. Després d’investigar els successos, la Síndica de Greuges de Barcelona recomana al 

Districte de l’Eixample que segueixi posant èmfasi en la lluita contra aquesta pràctica que 

perjudica la zona i els seus veïns. 

L’Ajuntament de Barcelona va començar durant el febrer de l’any 2017 una lluita contra el 

control  de la plaga de coloms mitjançant 40 dispensadors de pinso anticonceptiu que 

intenten mantenir a ratlla una població xifrada en 85.000 exemplars. El propòsit és reduir la 

colònia en un 20% el primer any i assolir una reducció de fins a un 80% en els pròxims quatre o 

cinc anys. 

La promotora de la queixa ha manifestat que una veïna surt diverses vegades cada dia a 

alimentar els coloms del barri. Ho fa amb l’ajuda del seu marit, que “duu el cotxe ple de sacs 

amb barres de pa que li proporcionen en algun establiment, i que esmicolen durant la nit 

amb l’ajuda d’una màquina de tallar que tenen a casa”. El Consistori ha identificat la veïna 

que dóna menjar als coloms, i tot i que se l’ha advertit de la normativa vigent que prohibeix 

aquesta pràctica, ha expressat reiterades vegades que no deixarà de fer-ho. L’Ajuntament de 

Barcelona ha formulat 4 denúncies municipals per infracció de l’article 59.4 de l’Ordenança de 

protecció, tinença i venda d’animals i ha informat en dues ocasions a serveis socials de la 

situació personal d’aquesta ciutadana.  

Des de la Sindicatura de Greuges comprovem que aquesta problemàtica és extrapolable arreu 

de la ciutat de Barcelona. Quan la densitat de coloms en una ciutat supera el nombre 

considerat tolerable (d’una mitjana de 300-400 coloms/km2, encara que pot variar segons les 

característiques de la ciutat), es fa necessari establir mesures per controlar-ne la població. La 

superpoblació de coloms, com és el cas de Barcelona, pot arribar a ser un problema de salut 

pública, ja que algunes aus poden patir malalties o ser portadores d’agents patògens que es 

transmeten a les persones. 

Entre altres molèsties ocasionades per aquests fets, destaquen les afeccions que puguin 

ocasionar vers la salut de la ciutadania, com reaccions al·lèrgiques o transmissions de malalties 

infeccioses; la brutícia generada en l’espai públic a causa dels excrements i els orins; el perill de 

relliscades pels vianants que circulen pel carrer, i la presència de rates que busquen restes de 

menjar.  



La Síndica de Greuges ha conclòs que tot i que el Districte de l’Eixample, la Guàrdia Urbana i els 

serveis de neteja han lluitat conjuntament per a resoldre aquesta problemàtica, “no s’ha 

pogut solucionar i caldrà intentar-ho des d’un altre punt de vista”. Ma Assumpció Vilà ha citat 

“la intensificació de les actuacions pedagògiques vers les associacions que faciliten el menjar 

i la intervenció dels serveis socials per tractar casos patològics de veïns que donen menjar als 

coloms” com a possibles solucions del problema.  

Per últim, la Sindicatura recomana al Districte de l’Eixample que continuï amb la detecció dels 

locals i associacions que proporcionen alimentació als coloms per tal d’erradicar aquesta 

pràctica i que faci un seguiment del cas d’aquesta veïna a través dels serveis socials. 

 

 

 

 

 


