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Referencia: 2021/2553S

Procedimiento: Mociones

Interesado: LLUNA ARIAS CORTINA 

Representante:  
PROMOCIÓN ECONÓMICA

José Rafael Arrebola Sanz, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que Pleno en su sesión del día 30 de marzo de 2021 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

4. IGUALDAD, FEMINISMO, TRANS. ECOLOGICA Y COMUNIC.
Expediente: 2021/2553S.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS PARA EL CONTROL DE LA 
POBLACIÓN DE COTORRAS ARGENTINAS EN BURJASSOT. 
 

 

 

Lluna Àrias Cortina, portaveu del Grup Compromís a l’ajuntament de Burjassot, G-98456676 
a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, 
presenta al Ple per al debat i aprovació si s’escau, la següent:

Exposició de motius:

Des de fa molts anys, que les cotorres argen�nes han arribat a Burjassot per establirse.

La cotorra argentina o cotorreta de pit gris, és una espècie exò�ca invasora, originària de 
Sud-amèrica i comercialitzada com au de gàbia, la qual cosa ha propiciat la seua expansió 
arreu del món. Ja són moltes ciutats les que tenen problemes per la presència d’aquestes 
aus i, Burjassot no és cap excepció. Es tracta d’una espècie que genera molts problemes en 
la biodiversitat autòctona. A més, genera problemes de bruticia i salut pública, donat que és 
transmissora de malal�es, tant a humans (Grip Aviar i Psitacosis) com a la fauna autòctona. 
D’altra banda, els seus nius pesen entre 50 i 100 quilos, això provoca trencament de 
branques i precipitacions a terra.

Però el que més noten els nostres veïns i veïnes, és el soroll. Les persones que resideixen 
al voltant de les colònies de cotorreta, com els voltants de l’estació de Burjassot o el parc de 
la Granja, pateixen nivells de soroll molt alts, el cas més sagnant és el de la Llar de Sequera, 
on viuen persones majors i s’ha instal·lat des de fa temps una colònia a l’arbratge. És urgent, 
per tant, que l’ajuntament prenga les mesures necessàries per a evitar la propagació 
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d’aquesta espècie invasora, no sols pels problemes de soroll, també per tots els problemes 
abans exposats i per l’amenaça que suposa a la biodiversitat autòctona, com és el cas dels 
teuladins, els xoriguers i les rates penades, entre altres.

També cal recordar que és una espècie inclosa al catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores (Reial Decret 630/2013 del 2 d’agost) i les administracions locals són 
responsables d’actuar.

Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Igualdad, Feminismo, Transición 
Ecológica y Comunicación la siguiente propuesta de ACUERDO:

1. Un estudi de les colònies de cotorres argentines al terme municipal de Burjassot.

2. Elaboració d’un cens, per conèixer en detall el nombre d’individus residents.

3. Estudi la implantació de mesures de control poblacional dins del terme municipal.
4. Coordinar aquestes mesures amb les poblacions del nostre voltant i que també pateixen 
el mateix problema, per tal d’augmentar la seua eficàcia.

5. Donar compte a la ciutadania dels resultats d’aquests estudis, cens i propostes.
 

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad de sus miembros (12 PSOE, 
3 PP, 2 C's, 2 Compromís, 1 Totes Podem y 1 Vox), ACUERDA aprobar en sus propios 
términos la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión 
Informativa de Igualdad, Feminismo, Transición Ecológica y Comunicación de 22 de marzo 
de 2021.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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