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Ordenanza número 51  
 

ORDENANÇA DE L'AJUNTAMENT DE LA FONT D'EN CARRÒS SOBRE 
COLOMBICULTURA I PROTECCIÓ DEL COLOM ESPORTIU 

 
 
La Generalitat Valenciana en exercici de la competència que ostenta en matèria d'esports i oci 
regula la colombicultura i la protecció del colom esportiu a través de la Llei 10/2012, de 12 de 
desembre, de Protecció de la Colombicultura i del Colom Esportiu.  

 
La citada Llei regula de forma detallada la pràctica d'aquest esport de gran arrelament en les 
nostres terres. No obstant açò, l'Ajuntament de La Font d'en Carròs a través d'aquesta Ordenança 
pretén desenvolupar-la de forma puntual per a regular determinades actuacions que contribuïsquen 
a la normal pràctica i a una major protecció d'aquest esport. 

 
Article 1º.- Objecte. 
 
La present Ordenança té com a objecte el desenvolupament de la Llei 10/2012, de 12 de desembre, 
de Protecció de la Colombicultura i del Colom Esportiu, reconeixent la Colombicultura com a 
esport mitjançant l'establiment de normes per a la protecció del colom esportiu i els seus colomars 
regulant aspectes puntuals que requerisquen una especial atenció, tenint en compte la seua pràctica 
en el municipi de La Font d'en Carròs.  

 
Article 2º.- Instal·lacions 

 
L'Ajuntament de La Font d'en Carròs ostenta la facultat per a desautoritzar i prohibir les 
instal·lacions per a la pràctica de l'esport de la colombicultura que no complisquen amb els 
requisits establits en l'article 9 de la Llei 10/2012, de 12 de desembre, de Protecció de la 
Colombicultura i del Colom Esportiu. Amb caràcter previ a la possible ordre de tancament 
d'instal·lacions, es donarà trasllat de l'expedient a les Conselleries competents en matèria 
d'Agricultura i Esports. 

 
Article 3º.- Concursos 

 
En els concursos i competicions, com a mesura de protecció als coloms esportius, el Club de 
Colombicultura del municipi podrà contractar a un caçador o a personal del propi Club , que vetlarà 
per la seguretat dels coloms en concurs, evitant l'acostament de colomes assilvestrades dins de la 
zona de concurs. 

 
 
Article 4º.- Colomes missatgeres. 

 
En matèria de colomes missatgeres regeix el Reial decret 164/2010, de 19 de febrer , pel qual se 
suprimeix la regulació dictada per raons extraesportives en matèria de colombofilia. 

 
Sobre la tinença de colomes missatgeres s'observarà el que es disposa en els següents apartats: 

 
a) la tinença, control i ús de la coloma missatgera es regirà, si escau, per la normativa de caràcter 
esportiu existent en el marc de la legislació esportiva espanyola , així com per aquella altra vigent 
en altres sectors de les Administracions públiques. 

 
b) en el municipi de La Font d'en Carròs per a la tinença de colomes missatgeres, s'haurà de 
constituir un club o associació esportiva en la localitat, amb la mateixa regulació legal dels coloms 
esportius o de pica. 
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Article 5.- Règim sancionador. 

 
Serà aplicable el que es disposa en el Títol IV de la Llei 10/2012, de 12 de desembre, de Protecció 
de la Colombicultura i del Colom Esportiu, corresponent a les autoritats municipals la instrucció 
dels expedients sancionadors així com la imposició de sancions quan la qualificació de la infracció 
siga lleu o greu. 

 
Disposició final. 

 
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada siga aprovada definitivament pel Ple i siga 
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província , d'acord amb el previst en els 
articles 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 


