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Presentació
El Pla Especial d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de
Collserola, va ser aprovat l'1 d'octubre de 1987 per acord del Consell
Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona.
El contingut d'aquest Pla el formen les determinacions de caràcter
normatiu que tenen plena validesa jurídica en els àmbits territorials a
què es refereixen. D'aquesta manera, es garanteix la compatibilitat
entre la conservació dels sistemes naturals de Collserola i el seu ús per
el gaudi dels ciutadans.
En la Disposició Addicional Primera de les Normes Urbanístiques es
contempla el següent text: "Per regular l'ús, la freqüentació i la
recol·lecció de diferents materials (animals, vegetals o minerals), per
part de l'usuari en el Parc, no previstos en aquestes Normes l'òrgan
gestor del Parc aprovarà les corresponents Ordenances per a
l'usuari."
En conseqüència, l'Assemblea General de l'actual òrgan gestor del
Parc, el Consorci del Parc de Collserola, en la seva sessió de data 5 de
desembre de 2000, va ratificar el Decret de Presidència d'aquest
Consorci, dictat en data 18 de juliol de 2000 d'aprovació definitiva, del
text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola que varen
entrar en vigor a partir del 6 d'octubre del 2000.
Conjuntament amb aquestes Ordenances, es publiquen com a annex
els Estatuts del Consorci del Parc de Collserola.
Manuel Royes i Vila
President del Consorci del Parc de Collserola
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Títol I

FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ
A r t . 1 . - Justificació i objectius
1. La present Ordenança té com a finalitat principal completar les
previsions de la normativa del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció
del Medi Natural del Parc de Collserola, en relació amb la regulació
detallada de llur freqüentació, usos i activitats admesos dins de
l'àmbit del Parc.
2. L’objectiu genèric de la present ordenança rau en l’establiment de
les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni
natural i cultural fent compatible, alhora, el lleure ordenat dels
ciutadans dins del Parc.
3. Aquesta Ordenança es desenvolupa en compliment de l'enunciat a
la Disposició Addicional Primera de les Normes Urbanístiques del Pla
Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de
Collserola, text refós aprovat el 28 de gener de 1988.
A r t . 2 . - Àmbit d'aplicació
1. La present Ordenança serà d'aplicació directa en totes aquelles
àrees del Parc de Collserola qualificades pel planejament vigent com
reserva natural (clau 29), parc forestal (clau 27), parcs i jardins urbans
(clau 6a, 6b i 6c) i protecció de sistemes generals (clau 9). A més
també serà d’aplicació en aquelles àrees qualificades com cementiris
comarcals (clau 25), verd privat d'interès tradicional (clau 8b),
equipaments (clau 7) i sòls urbanitzables (clau 21), en tant no es
desenvolupin i mantinguin materialment el seu caràcter forestal.
2. La present Ordenança prevaldrà sobre les normes d’igual rang, que
coincideixin per raó de la matèria o el territori, en tot allò que puguin
oposar-se. Tot això sens perjudici de l’aplicació que s’escaigui de totes
aquelles normes de superior rang relatives a l’ordenació del territori,
urbanisme o de caràcter sectorial, amb incidència vers els objectius i
disposicions de la present normativa.
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Títol II

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL DEL PARC
A r t . 3 . - Normes generals
1. Els visitants del Parc de Collserola tenen el dret a gaudir dels valors
naturals que ofereix aquest medi i la correlativa obligació de
respectar-lo.
2. Els visitants tenen el deure de fer un ús adequat del Parc, guiant-se
per les indicacions, senyals i rètols instal·lats a tal efecte, pel contingut
de les Ordenances i per les advertències que puguin rebre per part
dels treballadors i funcionaris que tinguin al seu càrrec la gestió o
vigilància del Parc.
A r t . 4 . - Del sòl
No es permet arrencar o extreure, sense l’escaient autorització,
roques, pedres, fòssils, minerals i terres en general, qualsevol que
sigui el mitjà utilitzat (manual o mecànic). Tampoc es permet, sense
l’escaient autorització, la recollida de sòl fertil o virosta.
Art. 54 Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 74.2 e) Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Art. 37.1 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
A r t . 5 . - De l'aigua
5 . 1 . Qualitat de les aigües
Resta prohibit l'abocament de tota mena de substàncies i objectes
que puguin alterar la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
També es prohibeix realitzar activitats que incideixin negativament
en la qualitat d’aquestes aigües, com rentar automòbils, caravanes,
etcètera, en els cursos dels rius, torrents, fonts, basses, pantans o llurs
proximitats.
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Art. 108 i 109 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas i art. 315, 316 i
317 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del dominio público hidráulico.
5 . 2 . Cursos d'aigua
Resta prohibit realitzar obres i treballs de desviació de cabals,
d’aflorament de les aigües subterrànies i de captació, així com
qualsevol altra acció susceptible de causar danys als béns del domini
públic hidràulic.
Art. 108 i 109 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas i art. 315, 316 i
317 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento del dominio público hidráulico.
Nota: les competències sancionadores en matèria de protecció del
domini públic hidràulic corresponen íntegrament a la Generalitat de
Catalunya d'acord amb els articles 7.1 i 8.1 del Decret Legislatiu
1/1988, de 28 de gener, pel qual s'aprova la refosa dels preceptes de
la Llei 5/1981, de 4 de juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un text
únic.
5 . 3 . Zones humides
En aquelles àrees amb la consideració de zones humides no podran
realitzar-se activitats o usos susceptibles de provocar-ne la recessió o
degradació.
Art. 11 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 16 Decret 328/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del PEIN.
5 . 4 . De la utilització de les aigües
Sens perjudici de la senyalització que pugui existir als diferents indrets
amb cursos d’aigües o fonts, la responsabilitat per al consum de
l’aigua en llocs on no es fa constar expressament la seva potabilitat
correspon a l’usuari.
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L’activitat de bany o la utilització de petites embarcacions de
qualsevol classe es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de
l’usuari, qui haurà d’atendre, en tot cas, les indicacions i senyals allà on
existeixin.
A r t . 6 . - De la flora
Els visitants del Parc de Collserola i de la resta d'espais naturals es
comportaran de forma respectuosa amb la flora, evitant danyar-la i
introduir-se en aquells llocs amb presència d'espècies vegetals fràgils
o vulnerables. A tal efecte, s'hauran de tenir en compte les indicacions
o senyals existents.
Redactat en compliment de la Disp. Add. Primera PEOPMN del Parc
de Collserola.
6 . 1 . Espècies protegides
Resta prohibida la recollida, tallada i el desarrelament de les espècies
de flora protegides per la legislació vigent, així com de les seves parts,
incloses les llavors. Sens perjudici del que puguin establir ulteriors
regulacions amb proteccions més restrictives o que ampliïn el número
d’espècies protegides en l'àmbit de Collserola, aquesta prohibició
s'aplicarà al teix (Taxus baccata), boix grèvol (Ilex aquifolium) i estepa
ladanífera (Cistus ladaniferus), com també als arbres monumentals o
d’interès especial o protegits amb d’altres declaracions que impliquin
la seva protecció singular.
Art. 37.1 d) Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 2 Ordre de 5 de novembre de 1984 i art. 2.2 Ordre de 28
d'octubre de 1986 pel que fa al boix grèvol i al teix. Incompliment
sancionat d'acord amb la Llei 6/1995, de 30 de març, forestal de
Catalunya.
Art. 9 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals i art. 21 del
Decret 328/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del PEIN pel que fa
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al Cistus ladaniferus a Collserola. Incompliment sancionat d'acord amb
la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
De conformitat amb el previst en la normativa de protecció de les
espècies esmentades, excepcionalment es podrà autoritzar per
l’òrgan competent del Govern de la Generalitat la recollida i l'ús
d'exemplars d'aquestes espècies o d'alguna de les seves parts per a
finalitats científiques, educatives o tractaments silvícoles que precisi
llur conservació. En aquest cas se sol·licitarà amb caràcter previ
l’escaient informe a l’ens gestor del Parc.
Art. 4 Ordre de 5 de novembre de 1984.
6 . 2 . Àrees d'especial protecció
Està plenament protegida la vegetació existent a les àrees
classificades pel Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi
Natural del Parc de Collserola com àrees de vegetació singular i àrees
de protecció especial. En conseqüència, queda totalment prohibida la
recollida de tota espècie vegetal en aquestes àrees sense l’escaient
autorització de l’ens gestor del Parc, que tindrà, en tot cas, caràcter
extraordinari.
Art. 41 PEOPMN del Parc de Collserola.
Art. 24 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais natural (en relació a la
regulació de les reserves naturals).
6 . 3 . Arbres i arbusts
Només es permet arrencar o tallar arbres, branques i arbusts en
aquells supòsits previstos a la normativa forestal, d’incendis forestals i
de protecció del Parc, i sempre que es disposi de les escaients
autoritzacions. En cap altre cas es podran malmetre ni deteriorar
aquests vegetals.
No es podrà gravar, pintar, enganxar senyals, cartells o propaganda a
les escorces o troncs dels arbres, excepte els mètodes provisionals i no
lesius que autoritzi expressament l’ens gestor del Parc.
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Art. 26, 41, 47 i 53 PEOPMN del Parc de Collserola.
Art. 54 a) i 87.3 d) Ordenança de via pública, medi ambient i
convivència ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 37.1 d) Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 38 Ley 4/1989, de 27 de març, de conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.
Art. 74.2 a) i art. 58.1 Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya.
Decret 175/1996 de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament
d'arbres i arbustos.
6 . 4 . Mates i flors
Per tal de preservar la flora del Parc no es permet, en cap cas,
maltractar o arrencar les flors i mates. No obstant això, podrà
autoritzar-se la recollida de flors i mates de forma restringida, en
aquells casos previstos a la Llei, amb finalitats científiques o en el
marc d’actuacions de potenciació i millora de la vegetació o eradicació
d’espècies invasores.
Art. 54 a) Ordenança de via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
6 . 5 . Fruits, bolets i espàrrecs
Només es permet collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets per a ús
domèstic o consum propi i sense finalitats comercials, llevat d’aquelles
espècies especialment protegides, regulades o prohibides; en cap cas
les quantitats recollides podran superar la capacitat d'un cistell de 5
litres. En cap cas es permet furgar el sòl o utilitzar rasclets o altres
tècniques que deteriorin el sòl o la virosta.
Les anteriors limitacions no s'aplicaran a aquells casos en què existeixi
una activitat de cultiu o explotació degudament autoritzada i
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legalitzada i només en relació a les persones encarregades de
l’activitat o explotació.
Art. 74.2 d) i 74.2 h) Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya.
Art. 54 a) Ordenança de via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
6 . 6 . Pinyes i tòfones
No es permet la recollida de pinyes dels arbres i tòfones, encara que
sigui per a ús domèstic i consum propi, fora dels casos expressament
autoritzats previstos a la normativa específica d'explotació del pi
pinyer (Pinus pinea) i de la recol·lecció de tòfones (Tuberàcies) en
qualsevol de les seves varietats.
Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el sector de la
recollida i comercialització de pinya del pi pinyer (Pinus pinea).
6 . 7 . Molses i líquens
Atesa la fragilitat i escassesa de molses i líquens al Parc de Collserola,
es prohibeix arrencar o recol·lectar qualsevol de les diferents espècies
d’aquests vegetals.
Art. 54 a) Ordenança de via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
6 . 8 . Llenya
Està completament prohibit tallar i recollir llenya verda. Només es
permetrà la recollida de llenya seca en quantitats reduïdes i per a l'ús
domèstic (mai més d'un feix d’un pes no superior a 15 quilograms);
aquesta restricció no opera per aquells casos en què la recollida es
realitzi emparada en actuacions previstes a la legislació forestal o
d’incendis forestals.

8

Ordenances del Parc de Collserola

En finques privades la llenya seca és propietat de llurs titulars i cal
obtenir-ne l’escaient autorització, a més dels permisos que
correspongui atorgar a les diferents administracions.
Art. 74.2 b) i 50 i ss. Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
6 . 9 . Espècies vegetals no autòctones
Queda prohibida la introducció d'espècies vegetals no autòctones o
foranes en el Parc de Collserola excepte aquells casos i en les àrees en
què es prevegi i autoritzi expressament. Es prohibeix especialment la
introducció d’arbres i arbustos nadalencs al.lòctons.
A r t . 7 . - De la fauna
Els usuaris, visitants i veïns del Parc de Collserola hauran de
comportar-se de forma respectuosa amb la fauna salvatge,
abstenint-se de realitzar activitats susceptibles de destorbar-la o
maltractar-la i de donar-li aliments sense autorització.
Està prohibida la recol.lecció d'invertebrats sense l'autorització
expressa.
També resta prohibit malmetre els caus, els nius o d'altres elements
necessaris per a la seva subsistència.
Redactat en compliment de la Disp. Add. Primera PEOPMN del Parc
de Collserola.
Art. 19.2 Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
Art. 46 i ss. Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
Art. 48.1 Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
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7 . 1 . Espècies protegides
Queda terminantment prohibida la captura, la caça i el
desenvolupament d'activitats susceptibles de destorbar les espècies
que estiguin protegides d'acord amb la legislació sectorial.
Art. 18, 19.2, 22.2, 27 i 42 i Annex II de la Llei 3/1988, de 4 de març de
protecció dels animals.
Art. 46 i ss. Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
Art. 48.1 Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
Art. 38 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora silvestres.
Art. 37.1 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
7 . 2 . Espècies no autòctones
Ateses les negatives repercussions derivades de l’alliberament de
determinats animals domèstics o salvatges al medi natural del Parc,
queda prohibida la introducció, sense autorització ni control científic,
d'espècies animals no autòctones o foranes en el Parc de Collserola.
Art. 48.1.23 Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
Art. 13 Ordre de 7 de juny de 1995, de regulació de les explotacions
ramaderes que allotgin espècies cinegètiques.
Art. 37.1 e) Llei 12/1985, de 13 de juny d'espais naturals.
7 . 3 . Caça
En general, queda prohibit en l'àmbit del Parc de Collserola l'ús
d'armes de foc o mitjans apropiats per buscar, atraure, perseguir o
encalçar els animals amb la finalitat de capturar-los, agredir-los o
matar-los.
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Només es podrà exercir la caça a les zones expressament reservades i
degudament autoritzades. Només es pot caçar aquelles espècies
cinegètiques, en les èpoques de l'any i amb les tècniques establertes i
autoritzades, d'acord amb la legislació de caça.
Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza.
Art. 33 i 42.2 f) Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
Art. 54 Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
7 . 4 . Abandó d'animals
Sens perjudici del previst a l’article 7.2, està prohibit l'abandó
d'animals domèstics dins l'àmbit del Parc de Collserola.
Art. 42.3 h) Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
Art. 8.1 Ordenanza de tenencia de animales de 30 de mayo de 1986
de Cerdanyola del Vallès.
Art. 213 Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona.
7 . 5 . De l’activitat de pastura
S’admet l’activitat de pastura al Parc de Collserola en aquelles àrees i
d’aquelles espècies que expressament autoritzi l’ens gestor del Parc;
es facilitarà la pràctica de la pastura com a mesura per a la prevenció
dels incendis forestals. Tot això sens perjudici de les competències
corresponents a l’administració competent en matèria ramadera.
La resta d’activitats ramaderes s’ajustaran a les disposicions vigents
en la matèria de conformitat amb el previst al Pla Especial
d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.
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Títol III

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC,
HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL
A r t . 8 . - El patrimoni arquitectònic, històric, artístic i cultural
Queda prohibit el maltractament, deteriorament o destrucció de tots
els elements arquitectònics i el mobiliari que, d'acord amb la legislació
sectorial, el Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural
del Parc de Collserola i d'altres plans especials de protecció, han estat
inclosos en alguna de les categories que conformen el Patrimoni
Arquitectònic protegit o el Patrimoni Històric o Artístic. Així mateix,
queda prohibida la realització de pintades, gargots i l'enganxament
de cartells o propaganda sobre els elements esmentats.
Art. 87.1 e) Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
art. 87.2 g) Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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Títol IV

DE L'ACCÉS I L'ÚS DEL PARC DE COLLSEROLA
Capítol I.- De l’accés al Parc de Collserola en
general

A r t . 9 - Normes generals
Totes les persones que accedeixin al Parc de Collserola hauran
d'adoptar una actitud respectuosa amb l'entorn. Especialment hauran
d’abstenir-se de llençar deixalles, de produir sorolls que puguin
pertorbar el comportament de la fauna, de molestar els altres usuaris
i de provocar molèsties o perjudicis a les activitats agrícoles o
ramaderes. També hauran de complir la normativa vigent en cada
moment relativa a la prevenció d’incendis forestals.
Els visitants del Parc seran responsables dels accidents que puguin
patir o provocar a tercers, derivats del desconeixement, negligència o
mal ús de les instal·lacions del Parc.
A r t . 1 0 . - Vianants
1. En general, es permet l’accés i la circulació de vianants per tots els
camins i pistes que configuren la vialitat pròpia del Parc d'acord amb
les normes del PEOPMN del Parc de Collserola i les presents
Ordenances. A les pistes tancades al trànsit de tracció a motor, els
vianants tenen prioritat de pas en relació a la resta d’usuaris, llevat
els casos dels vehicles de servei i emergència que tindran prioritat, als
quals s'ha de facilitar al màxim el seu pas i funcions.
La circulació a peu per les carreteres i per les pistes forestals amb
trànsit rodat en què no existeixi zona peatonal, es realitzarà segons
la vigent normativa de circulació.
Art. 49.2 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a motor y Seguridad vial.
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Art. 122 Real Decreto 13/1992 por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación.
2. Queda expressament prohibida la circulació a peu per torrenteres,
excepte en aquells casos motivats per causes científiques i tècniques
degudament autoritzades o de vigilància.
3. Així mateix, es podrà limitar l’accés camp a través i a aquelles àrees
que, per la fragilitat o especial interès dels seus valors naturals, així
ho requereixin. Aquesta limitació abasta la prohibició de pas
permanent o temporal, quan puguin ocasionar-se fenòmens de
recessió vegetal o erosió.
4. La circulació de vianants fora dels itineraris senyalitzats i gestionats
per l’òrgan gestor del Parc, es farà sota la responsabilitat de l’usuari
que respondrà tant dels danys propis com dels provocats a tercers.
A r t . 1 1 . - Circulació d’animals domèstics al Parc
1. La circulació de gossos solts, sempre sota el control dels seus amos,
està permesa en zones forestals quan llurs característiques ho faci
possible, sempre que no es provoquin molèsties a la fauna i als altres
usuaris del Parc. Caldrà atendre a la senyalització expressa que pugui
existir relativa a les limitacions de circulació de gossos.
2. En tot cas, els amos del gossos hauran de portar l’escaient corretja
o cadena i el gos portarà el preceptiu collar amb la placa numerada
de matrícula i anirà identificat mitjançant el sistema exigit per la
normativa aplicable.
3. Queda expressament prohibit portar gossos sense lligar allà on
estiguin pasturant ramats.
A r t . 1 2 . - Ciclistes
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1. Només es podrà circular en bicicleta pels itineraris i pistes
senyalitzats a tal efecte: vies principals, pistes forestals i camins de
passejada amb una amplada de més de tres metres.
Art. 55 Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
2. Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols,
rieres, camps a través, camins d'amplada inferior a tres metres i vies
especialitzades per a altres usos.
3. En cap cas es podrà circular a una velocitat superior als 20 km/h ni
organitzar o dur a terme curses ciclistes.
4. Els ciclistes que circulin per les vies del Parc tenen l'obligació de
respectar els vianants, sense ocasionar-los molèsties i respectant la
seva preferència.
A r t . 1 3 . - Hípica
1. Només es podrà circular a cavall pels itineraris i pistes senyalitzats a
tal efecte. També s’admetrà en les pistes forestals i els camins de
passejada principal de més de tres metres d'amplada.
2. Queda expressament prohibit el pas de cavalls per corriols, rieres o
camps a través, així com per camins exclusius de vianants, camins
d'amplada inferior a tres metres, zones de repoblació forestal i espais
d'especial protecció.
Art 54 f) de l'Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
3. Primordialment s'haurà de circular al pas. La circulació al trot
també hi serà admesa sempre i quan la visibilitat sigui suficient i no
concorrin vianants ni ciclistes.
La circulació al galop queda expressament prohibida.
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4. La circulació a cavall es farà amb precaució, en renglera i en grups
reduïts (mai més de cinc).
5. En tot cas, caldrà respectar els altres usuaris de les vies,
especialment els vianants que gaudeixen sempre de preferència.
A r t . 1 4 . - Vehicles motoritzats
1. Amb caràcter general, queda prohibit l'accés i circulació de vehicles
motoritzats fora de les vies rodades (vialitat urbana i estructuradora
del Parc) i de les vies alternatives que hagin estat habilitades per a la
circulació de vehicles motoritzats.
Art. 55 de l'Ordenança de la via pública i convivència ciutadana de
Cerdanyola del Vallès de 1995.
2. L’ens gestor del Parc, mitjançant l’Ajuntament corresponent, podrà
prohibir la circulació en el medi natural en cas de risc elevat d'incendi
forestal o per tasques d'extinció d'acord amb l'article 8 de la Llei
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural.
Art. 8 Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural.
Art. 7.2 Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament d'accés motoritzat al medi natural.
Art. 136 a) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.
3. Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats
camps a través o fora de camins o pistes especialment habilitats:
tallafocs, vies forestals d'extracció de fusta, camins ramaders, llit sec i
làmina d'aigua dels rius, torrents i qualsevol mena de corrents
d'aigua.
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Art. 55 de l'Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 2 Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural.
Art. 2 Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés motoritzat al medi natural.
4. No obstant això, s'admetrà, en tot cas, la circulació de vehicles de
serveis, especialment els vehicles utilitzats en tasques de vigilància,
manteniment i neteja i prevenció i extinció d'incendis i l'accés a
determinades instal·lacions o edificis públics a través de les pistes i
vials del Parc.
5. També s’admet la circulació de veïns i propietaris de finques, que
hauran d’estar expressament autoritzats per circular per camins
tancats amb cadenes, i d’aquells vehicles que excepcionalment
comptin amb autoritzacions puntuals de circulació.
6. La circulació motoritzada s'haurà de realitzar sense superar en cap
cas els 30 Km/h i respectant en tot cas els altres usuaris, especialment
els vianants que gaudeixen de preferència.
Art. 13 Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat
al medi natural.
Art. 10 Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés motoritzat al medi natural.
7. Es prohibeix la realització de curses i concentracions de vehicles, la
responsabilitat de la qual recaurà, a més dels participants, els
organitzadors de l’acte.
A r t . 1 5 . - L'aparcament
1. Es prohibeix l’aparcament fora de les àrees habilitades per a tal
finalitat. Excepcionalment, podran estacionar-se vehicles en les
esplanades sense condicionar, sempre i quan no es provoquin danys al
medi natural.
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2. Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que
s'impedeixi l’accés a finques públiques o privades o a altres vies o
camins. Tampoc es podrà aparcar davant els senyals i sobre les tapes
dels hidrants de la xarxa d'extinció d'incendis, de contenidors i d'altres
elements i instal·lacions del mobiliari públic.
3. L’aparcament a carreteres i vores de camins del Parc se subjectarà
a les limitacions de la vigent normativa de trànsit.
Art. 87.1 h) Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 91.2 c) Real Decreto 13/1992 por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación .

Capítol II.- De l'accés, circulació i estada a les
diferents àrees de gestió del Parc de Collserola
segons les seves característiques
A r t . 1 6 . - Accés i circulació per les Zones Naturals
1. La circulació de vianants per les àrees qualificades com a Zones
Naturals pel PEOPMN del Parc de Collserola es realitzarà
preferiblement per aquells itineraris de passejada expressament i
degudament senyalitzats.
Art. 44.1 PEOPMN del Parc de Collserola.
2. La circulació a cavall només es realitzarà pels recorreguts
assenyalats amb aquesta finalitat. Només podran utilitzar-se altres
rutes quan es circuli en trànsit entre recorreguts senyalitzats o entre
aquests i el recinte on es guarden els cavalls, sense provocar molèsties
a d’altres usuaris i respectant, en tot cas, la preferència dels vianants.
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3. A les zones naturals no s’admet la circulació de bicicletes, llevat que
es circuli en trànsit entre recorreguts senyalitzats o entre aquests i les
vies de la xarxa de lliure circulació, sense provocar molèsties a d’altres
usuaris i respectant, en tot cas, la preferència dels vianants.
Art. 44.1 PEOPMN del Parc de Collserola.
4. Només s'admetrà la circulació motoritzada fora de la xarxa urbana
per a l'accés veïnal i per als vehicles de serveis, especialment els
encarregats de les tasques de manteniment i neteja, vigilància i
prevenció i extinció d'incendis.
5. Pel que fa a les persones, a les zones naturals només s'admetrà la
concentració i estada de baixa intensitat i en indrets especialment
habilitats a tal efecte. Excepcionalment podran autoritzar-se
activitats d’intensitat mitjana o alta, en funció de la capacitat dels
indrets. A aquests efectes la intensitat es considera alta quan
comportin concentracions superiors a 100 persones per cada mil
metres quadrats, baixa quan sigui inferior a 25 persones per mil
metres quadrats i mitjana entre 26 i 99 persones per mil metres
quadrats.
Art. 44.4 PEOPMN del Parc de Collserola.
6. A les àrees d'especial protecció només s'admetrà l’accés públic
monitoritzat, controlat i limitat amb finalitats interpretatives i
educatives.
Art. 44.4 PEOPMN del Parc de Collserola.

A r t . 1 7 . - Accés i circulació per les Zones Seminaturals
1. A les àrees qualificades pel PEOPMN del Parc de Collserola com a
Zones Seminaturals de caire rural s'admetrà la circulació de vianants,
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la passejada a cavall i la passejada de bicicletes pels camins existents,
però garantint el respecte a l'activitat rural.
Art. 50.1 PEOPMN del Parc de Collserola.
2. A les àrees qualificades pel PEOPMN del Parc de Collserola com a
Zones Seminaturals imbricades en el paisatge urbà s’admet la
circulació de vianants, de bicicletes i de cavalls. No obstant això, en
aquelles àrees que posseeixin una vegetació d'especial vàlua només
s'admetrà l'accés de vianants.
Art. 50.2 PEOPMN del Parc de Collserola.
3. La circulació motoritzada fora de la vialitat urbana quedarà
limitada a l'accés veïnal i als vehicles de serveis, especialment els
encarregats de les tasques de manteniment i neteja, vigilància i
prevenció i extinció d'incendis.
Art. 50.3 PEOPMN del Parc de Collserola.
A r t . 1 8 . - Accés i circulació per les Zones Agrícoles
1. A les àrees qualificades pel PEOPMN del Parc de Collserola com a
Zones Agrícoles només s'admetrà l'accés i circulació de vianants en
règim de passejada.
Art. 55 PEOPMN del Parc de Collserola.
2. L'estada es limitarà a aquelles àrees no conreades a l'entorn dels
camps que hagin estat especialment condicionades a tal efecte.
Art. 55 PEOPMN del Parc de Collserola.
3. S'admetrà el lliure accés rodat als masos i camps amb caràcter de
servei agrícola, així com la circulació dels vehicles de serveis,
especialment els encarregats de les tasques de manteniment i neteja,
vigilància i prevenció i extinció d'incendis.
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Capítol III.- Dels usos massius
A r t . 1 9 . - Les activitats col·lectives
1. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, recreatiu, pedagògic,
cultural o d'altres hauran de realitzar-se amb ple respecte a les
disposicions de la present Ordenança.
2. El desenvolupament d'aquestes activitats se sotmetrà a una
autorització expressa atorgada per l’ens gestor del Parc de Collserola,
sens perjudici de la que pogués correspondre a altres administracions
públiques o a particulars afectats. En aquesta autorització es fixaran
les condicions a les quals caldrà subjectar estrictament l'activitat en
qüestió. Així mateix, es podrà establir l'obligació de dipositar una
fiança per tal de garantir que l'activitat es desenvoluparà amb
respecte als valors del Parc.
3. Amb caràcter general, no es podrà autoritzar el desenvolupament
d'activitats que impliquin una elevada concentració de participants en
aquells indrets o àrees que, per les seves especials característiques, no
admetin una intensitat elevada de freqüentació, especialment quan
comprenguin Zones Naturals determinades pel Pla Especial
d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola.
4. Si l'activitat es desenvolupa en finques de titularitat pública, donat
que implica la seva ocupació temporal amb caràcter privatiu i es
realitza amb afany de lucre, estarà sotmesa al pagament de taxes
d'acord amb la normativa aprovada per l’ens gestor del Parc.
Capítol IV .- De l'acampada
A r t . 2 0 . - Acampada
1. L'acampada al Parc, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs,
autocaravanes o elements similars, només es podrà realitzar a les
àrees d'acampada expressament creades i condicionades per a
aquesta activitat.
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2. Amb caràcter general i fora de les àrees especialment habilitades,
queda prohibit realitzar acampada lliure i/o la pernoctació a l'aire
lliure (vivac) al Parc de Collserola.
Art. 38.3 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.
Art. 136 h) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley de incendios forestales.
Capítol V .- Del comportament dels usuaris del Parc
de Collserola
A r t . 2 1 . - Normes generals
Tots els visitants dels espais naturals estan obligats a mantenir-los en
bon estat de conservació, respectant la senyalització i evitant la seva
degradació.
A r t . 2 2 . - Normes de neteja i higiene
1. Els visitants dels espais naturals preferiblement s’han d’emportar
als seus llocs d’origen els papers, envasos, restes de menjar i d'altres
deixalles que portin en les seves visites al Parc. Per a la petita brossa
es faran servir els contenidors i papereres instal·lats amb aquesta
finalitat. Queda estrictament prohibit llençar residus a terra o als
cursos d'aigua.
Art. 54 i art. 87.1. Ordenances de la via pública, medi ambient i
convivència ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 37.1 h) Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
2. Està completament prohibit realitzar abocaments de residus siguin
aquests urbans, industrials o runes. Així mateix, la implantació
d'instal·lacions de tractament de residus dins l'àmbit del Parc de
Collserola s’ajustarà a la normativa vigent en cada cas.
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Art. 38.1 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.
Art. 37.1 h) Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 34.2 b) i c) - infraccions molt greus-, art. 34.3 -infraccions greusLey 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de
protecció contra incendis en els edificis i Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.
Art. 137 e) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.
Art. 54 g), 87.1 a), 87.2 d) i art 87.3 b) Ordenança de la via pública,
medi ambient i convivència ciutadana de Cerdanyola del Vallès de
1995.
Nota Els Ajuntaments tenen assumides potestats sancionadores en
aquest àmbit d'acord amb la legislació sectorial. Decret 201/1994, de
26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis en els edificis i Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.
3. Queda prohibit netejar animals, vehicles i maquinària, canviar olis o
efectuar reparacions.
Art. 87.1 d) Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
A r t . 2 3 . - Edificis, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns públics
Queda prohibit malmetre o deteriorar les instal·lacions, edificis,
mobiliari, senyalització i la resta d'elements d'ús públic instal·lats en el
Parc de Collserola.
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Nota: Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de las Entidades Locales.
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A r t . 2 4 . - Publicitat i instal·lació de rètols o senyals
1. Queda prohibida la col·locació de rètols, anuncis o altres mitjans de
publicitat sense l'autorització de l'òrgan gestor del Parc.
2. Només s'admetrà la realització de pintades o marques en roques o
arbres en el cas de senyalització excursionista tradicional prèvia
autorització i amb les condicions que estableixi l’òrgan gestor del Parc.
Art. 38.5 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.
Art. 37.1 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 54 c ) i 87.1 e) Ordenança de la via pública, medi ambient i
convivència ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 34.1 PEOPMN del Parc de Collserola.
A r t . 2 5 . - Dels sorolls i pertorbacions
Els visitants del Parc de Collserola s’abstindran de produir sorolls de
qualsevol tipus, especialment si són susceptibles de pertorbar la
tranquil·litat de la fauna o molestar a d'altres usuaris.
Art. .38.4 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.
Art. 37.1 c) Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 44.3 PEOPMN del Parc de Collserola.
A r t . 2 6 . - Del foc
1. Queda terminantment prohibit encendre foc en l'àmbit del Parc de
Collserola sense l'autorització de l'òrgan gestor, fora dels llocs
especialment habilitats.
Art. 137 a) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.
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Art 138 a) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.
Art. 44.3 PEOPMN del Parc de Collserola.
Art. 54 Ordenança de la via pública, medi ambient i conviència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 18.3 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció dels incendis forestals.
2. No obstant això, podrà autoritzar-se la realització d'operacions
agrícoles o forestals emprant foc o combustió (cremar rostolls,
marges i restes d'aprofitaments forestals o agrícoles) sempre i quan
s'acompleixin les següents condicions:
- Es realitzin en el període anyal autoritzat per l’autoritat competent.
- Es realitzin en dies sense vent.
- Es realitzin a més de 500 metres del bosc.
- Es realitzin en àrees desbrossades.
- Es disposi dels medis adequats per a poder apagar el foc o
contenir-lo.
Art. 137 b) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley de incendios forestales.
Art. 14 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures
de prevenció dels incendis forestals.
3. Queda prohibit llençar objectes encesos com burilles, llumins,
material pirotècnic, papers i anàlegs.
Art. 54 Ordenança de la via pública, medi ambient i conviència
ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
Art. 137 c) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.
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Art. 14.2 b) i 15 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció dels incendis forestals.
4. Queda prohibit deixar abandonats en el bosc restes combustibles
o susceptibles de provocar combustió (vidres, ampolles, papers
i elements similars).
Art. 136 j) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley de incendios forestales.
Art. 14.2 b) i 15 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció dels incendis forestals.
5. Queda prohibit elevar globus, llançar coets, encendre focs artificials
o enlairar aparells d'aeromodelisme amb motor d'explosió o similar.
Art. 54 e) Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència
ciutadana de Cerdanyola de 1995.
Art. 15 d) Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció dels incendis forestals.
A r t . 2 7 . - De les filmacions i d'altres activitats
1. La realització d'activitats que utilitzin l'entorn natural com a
escenari (filmacions de qualsevol mena) o d'altres activitats no
contemplades en la present Ordenança requerirà l'autorització de
l'ens gestor de l'espai natural, sens perjudici de la que pogués
correspondre a altres administracions públiques o a particulars
afectats.
Aquesta autorització s'atorgarà si no genera perjudici per als valors
naturals o culturals d'aquest espai natural. Caldrà, en tot cas,
respectar les condicions i requisits que s’indiquin a l'autorització. A
més, es podrà establir l'obligació de prestar una fiança per tal de
garantir-ho i, en cas que l'activitat generi despeses addicionals en la
gestió de l'espai natural, també es podrà establir la necessitat
d'abonar les corresponents taxes.
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2. Quan aquestes activitats tinguin finalitats de tipus comercial o
empresarial i es desenvolupin en una finca de titularitat pública,
estaran sotmeses al pagament de taxes d'acord amb allò previst a la
normativa vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
L'ús i gaudi del Parc de Collserola implica l'acceptació d'aquestes
normes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Les prescripcions de la present Ordenança que incorporin o
reprodueixin aspectes de la normativa estatal, autonòmica o local,
s'entendran automàticament modificades en el moment en què es
produeixi la seva revisió.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seva
publicació íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA.
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