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Divendres, 4 d'agost de 2017

ALTRES ENTITATS

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

ANUNCI

L'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va adoptar, en la seva sessió de data 2 de 
desembre de 2016, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial de la modificació del Text articulat de les ordenances del  
Parc de Collserola pel que fa a les autoritzacions d'activitats col·lectives físicoesportives i a les activitats de les forces 
armades i dels cossos de seguretat públics i privats al Parc.

L'anunci d'informació pública corresponent a l'aprovació inicial de la modificació citada fou publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 16 de gener de 2017, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7.292, de 
data 23 de gener de 2017, al diari "El Periódico de Catalunya" de data 31 de gener de 2017 i al tauler d'anuncis de 
l'entitat.

En aquest context i en el període atorgat a l'efecte, un conseller del Partit Popular a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
va formular al·legacions a l'aprovació inicial de la modificació del Text articulat de les ordenances pel que fa a les  
autoritzacions d'activitats col·lectives físicoesportives; així mateix, el conseller citat i portaveus del Grup Metropolità de la 
CUP-PA a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Grup CUP-PA a la Diputació de Barcelona van formular al·legacions a 
l'aprovació inicial de la modificació del Text articulat de les ordenances pel que fa a la regulació d'activitats de les forces 
armades i dels cossos de seguretat públics i privats al Parc. Aquestes al·legacions es van desestimar mitjançant acords 
de l'Assemblea General de l'entitat en sessió de data 30 de maig de 2017.

En la mateixa sessió de data 30 de maig de 2017, l'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola va acordar aprovar definitivament la modificació del Text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola 
pel que fa a les autoritzacions d'activitats col·lectives físico-esportives i a les activitats de les forces armades i dels 
cossos de seguretat públics i privats al Parc, el text de la qual es transcriu en tot seguit:

"MODIFICACIÓ D'ALGUNS PRECEPTES DEL TEXT DE LES ORDENANCES DEL PARC NATURAL DE LA SERRA 
DE COLLSEROLA.

Text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola.

Títol IV.

DE L'ACCÉS I L'ÚS DEL PARC DE COLLSEROLA.

Capítol I. De l'accés al Parc de Collserola en general.

(...).

Art. 10. 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 Natural de Collserola i les presents Ordenances. Preferentment 
s'utilitzaran aquells itineraris senyalitzats en el territori. A les pistes tancades al trànsit de tracció... (igual).

2. (igual).

3. (igual).

4. (igual).

Art. 12. Ciclistes.

1. (igual).

2. (igual).
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3. (igual).

4. (igual).

5. Si l'accés en bicicleta s'organitza en grups de més de 5 persones, la circulació es farà en renglera. Si es tracta d'un 
grup  de  30  ciclistes  o  més,  seran  d'aplicació  les  disposicions  relatives  a  les  activitats  col·lectives,  de  l'article  19 
d'aquestes Ordenances.

(...).

Capítol III. Dels usos massius.

Art. 19. 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  i  als  Criteris  per  a  les  autoritzacions  d'activitats  col·lectives 
físicoesportives  al  Parc.  Aquests  Criteris  es determinaran  mitjançant  resolució  de la  Vicepresidència  Executiva  del 
Consorci, a proposta dels Serveis Tècnics, i se'n donarà compte a la Comissió Executiva i a l'Assemblea General de 
l'entitat.

2.  El desenvolupament  d'aquestes activitats s'haurà d'informar,  sempre que el  nombre de participants sigui  igual o 
superior a 30, per tal de sotmetre's 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. Aquesta autorització 
s'haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de 30 dies i en la mateixa s'hi fixaran les condicions a les quals caldrà 
subjectar estrictament l'activitat. 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. En tot cas, les activitats transcorreran en horari diürn, iniciant-se com a màxim ½ hora abans de la sortida del sol i 
finalitzant ½ hora després de la posta.

4. Amb caràcter general, el recorregut a seguir en el desenvolupament d'aquestes activitats s'haurà d'ajustar al mapa de 
camins autoritzables disponible  al  web del  Parc.  No obstant,  els  itineraris  actualment  habilitats  per  a la realització 
d'aquestes  activitats  queden sotmesos a petites possibles  modificacions,  en funció de  l'estat  de manteniment  dels 
camins.  En  qualsevol  cas,  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.

5. El nombre màxim d'activitats i de participants que s'autoritzaran anualment queda limitat al que estableixin els Criteris 
per a les activitats físicoesportives al Parc.

6. Si l'activitat es desenvolupa en finques de titularitat pública, atès 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.

7.  L'ús  del  Parc  Natural  de  Collserola  per  part  de  forces  armades  i  cossos  de  seguretat  públics  i  privats  queda 
condicionat a les següents previsions:

7.1 S'admeten únicament les caminades i activitats d'entrenament, de caràcter esportiu, físic i recreatiu.

7.2 Per motius de seguretat, resta prohibida la utilització d'armes de foc.

7.3 Atès l'ús intensiu i la forta freqüentació del Parc, no està permesa l'exhibició d'armes.

7.4  La realització d'aquestes activitats no podrà comprometre, en cap cas, els valors naturals i paisatgístics del Parc 
Natural de Collserola ni alterar les seves característiques físiques. A tal efecte, el comportament d'aquests col·lectius 
queda subjecte a totes les previsions relatives al comportament dels usuaris previstes en aquestes Ordenances.
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7.5 En general, el desenvolupament d'aquestes activitats haurà de ser compatible amb la realització d'altres activitats o 
usos permesos al Parc. Especialment, per tal de no pertorbar l'activitat docent, els desplaçaments tindran lloc a una 
distància de com a mínim 500 metres respecte als centres educatius i camins escolars situats dins del territori del Parc.

7.6 Pels motius exposats als apartats 7.2 i 7.3, les activitats aquí regulades s'hauran de comunicar a l'òrgan gestor i 
s'haurà de sol·licitar autorització per a la seva realització.

7.7 Les activitats indicades s'organitzaran en grups reduïts, sobretot quan es pretengui desenvolupar-les en àrees no 
aptes ni previstes per a suportar una intensitat elevada de freqüentació, i especialment en aquelles qualificades com a 
Zones Naturals pel PEOPMN.

7.8 En la realització d'aquestes activitats, es requereix a aquests col·lectius reduir el seu equipament al necessari i 
imprescindible.

7.9 El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, com a òrgan gestor, podrà delimitar unes àrees concretes 
per a la realització preferent d'aquestes activitats esportives i d'exercici físic."

La qual cosa es fa pública als efectes del previst a l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprovà el  
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i a l'article 196.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  
pel qual s'aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Si voleu impugnar aquests acords, que posen fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a  
comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci.

Barcelona, 26 de juliol de 2017
El secretari, Sebastià Grau Àvila

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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