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Associació Gestió 

Natural
projectes@gestionatural.cat Tf 629 583 094 

- Identificació d'espècies
- Censos de nius i de parelles nidificants
- Venda de nius per ocells, ratpenats, refugis per Dragons 
(esqueixa-robes, salamanqueses, etc rèptils que també viuen 
en edificis, etc).

Catalunya www.gestionatural.cat

BirdsClean info@birdsclean.com

Birds Clean és una empresa innovadora que ha desenvolupat 
2 sistemes per compatibilitzar la presència d'orenetes en els 
nostres edificis sense haver de suportar els seus excrements.
El sistema BirdsClean recull fins al 97% els excrements sota 
les colònies d'orenetas cuablanca.
Mentre que les safates BirdsClean-S són de cartró plegables 
amb diferents dissenys que poden col·locar-se sota nius 
d'oreneta.

Catalunya www.birdsclean.com

COMEI, S.L. emg@comei.es
Bruc, 39 - 08950 - 

Esplugues de 
Llobregat

Protecció de façanes i terres per excrements "d'orenetes" 
Protecció enfront d'accidents amb finestrals (bandes 

reflectores d'UV)
Catalunya

 https://www.comei.es/medi-

natural/millorem-la-

integracio-de-les-orenetes-

als-edificis/

Cristian Jensen audouinbirding@yahoo.es
Sant Carles de la 
Ràpita 

Identificació de nius d'espècies protegides i assessorament 
de les tasques a realitzar. 

Provincial www.audouinbirding.net/

Daniel Espejo 

Fraga
agrobotiga@sikarranostra.cat

Pl. de l'Estació s/n. 
25270 Sant Guim 
de Freixenet 
(Lleida)

Servei tècnic de identificació, assessorament i gestió de nius 
d'ocells d'espècies protegides

Segarra, Urgell, 

Anoia, Conca de 

Barberà, Solsonès



Dàurica, serveis 

ambientals i 

biodiversitat

jaume_sz@yahoo.es
C/ Igea, 1 casa 13  
Roda de Berà 
(43883)

Empresa dedicada a la promoció i conservació del medi 
natural. Àmplia experiència de més de 15 anys en l’estudi i 
conservació d’ocells i ratpenats. En l’àmbit urbà tenim també 
una àmplia experiència, havent treballat per a la conservació 
de la fauna en diversos municipis i creat documentació 
divulgativa per als tècnics locals, sent coautors de l’obra: Els 
espais urbans: manual de gestió d’hàbitats per a la fauna 
vertebrada, conjuntament amb el CTFC i la DIBA. Som també 
apicultors, i aprofitant l’experiència en la gestió de les abelles 
duem a terme rescats d’eixams en edificis i altres espais. En 
definitiva, podem cobrir un servei força ampli en el camp de 
la resolució de conflictes amb la fauna en medi urbà, oferint 
solucions pràctiques per a la seva conservació.

Catalunya www.daurica.com/

ESTUDI VERD, S.L. javigans@estudiverd.es
Avgda. Al Vedat, 137-

2 46900 TORRENT
Instal·lació sistemes de recollida d'excrements de oronetes i 
mesures per evitar les molèsties de coloms, entre altres.

València, 

Catalunya i Aragó
www.estudiverd.es/

Galanthus info@galanthusnatura.com
carrer Villarroel 43 
pal 2 Barcelona 
08011

Assessorament de protecció de fauna en edificis. Solucions 
constructives per afavorir la biodiversitat 

Catalunya www.galanthusnatura.com/

MN Consultors en 

Ciències de la 

Conservació SL

jsole@mnconsultors.com
Rambla Nova 21, 
entresòl 1ª 
Tarragona 43003

Consultoria ambiental integral en relació a la biodiversitat, els 
hàbitats i el territori (inclou estudis, planificació, gestió, 
restauració i assistència jurídico-tècnica, a més de treballs 
audiovisuals).

Catalunya www.mnconsultors.com/home

Naike Abad info@thefalcoproject.com
Barcelona - Tel. 
616301693

Arquitectura i Fauna Urbana.
Viabilitat a rehabilitacions d´obres.
Gestió de la documentació legal.

Catalunya

NATURA 

MONTFRED
montfred1@gmail.com

Josep Maria 
Gironella i Pous, 1-
3, esc.A, 6è 4rt

Ornitòlegs experts i consultors ambientals: detecció de nius, 
assessorament tècnic i legal en projectes que afectin a 
espècies protegides, projectes de caixes niu d'ocells i 
ratpenats, esstudi i divulgació del patrimoni natural.

Catalunya
https://naturamontfred.com

/

PARC NATURAL 

DEL CADÍ-

MOIXERÓ

pncadimoixero@gencat.cat
c/ La vinya, 1  
(08695)-BAGÀ

Assessorament en la gestió d'espècies protegides i 
cinegètiques; gestió d'hàbitats; educació ambiental.

Municipis del parc 

natural i 

colindants

https://parcsnaturals.gencat.

cat/ca/xarxa-de-

parcs/cadi/inici/



Parc Zoológic de 

Barcelona
jxarles@bsmsa.cat

parc zoololog de 
Barcelona Parc de 
la Ciutadella s/n, 
08003, Barcelona

Seguiment de la colónia d'Ardeids, estació d'anellament ICO, 
instal.lació i seguiment de caixes niu, col.laboració en 
projectes de seguiment d'aus (SEA Gulls), anellament de 
gavians

Metropolità
https://www.zoobarcelona.c

at

Pere Alzina i 

Bilbeny
perealzina@gmail.com

Carrer de Sant 
Ramon 9 08350 
Arenys de mar

Identificació de l'espècie o espècies protegides -nidificants o 
que hi tenen un refugi o joca-, anàlisi i diagnosi de la 
problemàtica causada i proposta d'actuacions preventives, 
correctores i compensatòries de l'impacte sobre la fauna 
protegida 

Catalunya, 

Espanya i tot 

Europa

www.linkedin.com/in/pereal

zinaibilbeny

Phragmites SL josep@phragmites.com
Carrer dels Arcs, 2  
08251 Santpedor

Enginyeria i consultoria ambiental
Catalunya i Estat 

espanyol
www.phragmites.com/

Vittorio Pedrocchi vittoriopedrocchi@yahoo.es
Vilanova i la Geltrú 
(Catalunya)

Identificació de les espècies i de la problemàtica que causen. 
Proposta de mesures correctores a efectuar, segons cada 
cas, per minimitzar l'impacte sobre la fauna

Catalunya, 

Espanya i 

internacional

ZOOETHICS SL josepcosta@zooethics.com
C/Ametllers 39 bx, 
08711 Òdena

Gestió de fauna salvatge Catalunya
http://zooethics.com/#Que_

fem


