
Moció de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola
ALNUS/CEPA - Ecologistes de Catalunya de Sant Just Desvern · Assemblea 15-M de Sarrià - Sant Gervasi · Associació de Pares d'Alumnes de  
l'Escola Costa i Llobera · Associació de Veïns de Montbau (Barcelona) · Associació de Veïns de Vallvidrera (Barcelona) · Els Caminaires de  
Pompeia (Barcelona) · Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius - Ecologistes de Catalunya · Associació Cerdanyola Via Verda · Col·lectiu Agudells  
-  Ecologistes  en  Acció  (Barcelona)  ·  Depana  -  Lliga  per  a  la  Defensa  del  Patrimoni  Natural  ·  El  Senglar  Verd  de  Vallvidrera  ·  Federació  
d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) · Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat (FAV Sant Cugat) · Federació Ecologistes de  
Catalunya · Platafoma Popular contra el Pla Caufec

Per garantir que els hàbitats i la fauna de Collserola no es vegin afectats durant les 
hores nocturnes per activitats de lleure i esport

D'acord amb l'article  25.1 de la Llei 12/1985 d'espais naturals, “són parcs naturals els 
espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa 
amb  l'objectiu  d'aconseguir-ne  la  conservació  d'una  manera  compatible  amb 
l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat de llurs habitants”. 

El 19.10.2010 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret que declara la serra de 
Collserola parc natural, amb els objectius de preservar-ne els valors naturals i evitar que 
la pressió urbanística malmeti l’entorn, fent-hi compatibles les activitats econòmiques i 
socials que s’hi desenvolupen. 

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu crear una xarxa ecològica europea de 
zones  especials  de conservació:  la  Xarxa Natura  2000.  La Xarxa  està  formada  pels 
espais que cada Estat membre proposi a la Comissió Europea sempre que continguin 
hàbitats  o  espècies  d’interès  comunitari,  d'acord  amb l'inventari  i  els  criteris  que la 
mateixa Directiva estableix. 

L'ACORD  GOV  112/2006,  de  5  de  setembre  de  2006,  oficialitza  que  la  serra  de 
Collserola formi part de la xarxa europea Natura 2000. 

Les comunitats faunístiques que habiten Collserola són diverses en consonància amb el 
mosaic  de vegetació  i  d'hàbitats.  El  predomini  del  paisatge  forestal  fa  que  la  fauna 
d'aquest ambient sigui la més abundant, i encara s'hi troben bona part dels mamífers que 
habiten els boscos mediterranis: l'esquirol, el teixó, la guineu, la geneta, la fagina i la 
mostela. 

Les comunitats  d'ocells  són un reflex de la diversitat  d'hàbitats,  des dels ocells  dels 
ambients forestals més humits fins als d'ambients oberts mediterranis, passant pels de 
l'alzinar i la pineda seca, i els de les brolles i els matollars. Els rapinyaires, tant diürns 
com nocturns, també són presents al Parc Natural de Collserola. Una part més reduïda 
de la comunitat  faunística de Collserola,  però no per això menys  important,  són els 
amfibis i els peixos, localitzats als cursos d'aigua.



Hi ha, en resum, en un espai relativament petit i molt sotmès a pressions, prop de 240 
espècies reconegudes de vertebrats i 700 d’invertebrats.

Collserola inclou més de 8000 ha d’espai natural singularment preservat, amb boscos 
extensos,  prats,  brolles  i  fondals  de fisonomia  clarament  mediterrània  i  una valuosa 
biodiversitat.  Collserola  és  alhora  espai  d’esbarjo  i  de  trobada,  de  descoberta  i 
d’aprenentatge. La seva gestió, a càrrec del Consorci del Parc, cerca promoure’n l’ús 
respectuós i sostenible, bo i preservant-ne els valors naturals. Per la seva naturalesa, la 
serra  aporta  una  notable  dimensió  a  la  qualitat  de  vida  dels  ciutadans  i  esdevé  un 
privilegi ambiental per a la nombrosa població que viu al seu voltant.

Al Parc Natural de Collserola és òbvia la necessitat de comptabilitzar les mesures de 
protecció amb els usos que en fem les persones en els moments de lleure i esport. Per 
això, és important assenyalar que durant les hores nocturnes les funcions biològiques 
habituals dels éssers vius són molt importants. Les persones necessitem desenvolupar-
les  amb  un  mínim  de  qualitat  i  de  seguretat;  descansar  o  dormir  durant  les  hores 
nocturnes; és una necessitat que concebem com a molt important, i per això hem dotat la 
nostra societat amb lleis, normatives i ordenances amb l'objectiu que el nostre descans 
quedi  protegit  i  pugui  desenvolupar-se  adequadament.  Coherentment,  preservar  la 
tranquil·litat dels hàbitats i de les activitats nocturnes de la fauna també ha de poder 
garantir-se per consolidar Collserola com a parc natural.

D'acord amb les raons exposades anteriorment per aquesta Moció

S'ACORDA

PRIMER.- Requerir al Consorci del Parc de Collserola que introdueixi en el reglament 
d'ús del Parc Natural de Collserola la prohibició expressa de transitar per l'interior dels 
límits  del Parc Natural,  especialment  en grup, durant les hores nocturnes fent ús de 
llums, sigui corrent, en bicicleta o a peu, amb finalitats de lleure o esportives.

SEGON.- Establir una gradació de sancions en cas d'incompliment d'aquesta norma, que 
augmenti proporcionalment en funció del nombre de persones que configuren el grup.

TERCER.- Publicar aquest ACORD als butlletins municipals i als mitjans públics de 
difusió disponibles, i comunicar-lo al Consorci del Parc de Collserola, a la Diputació de 
Barcelona, a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de 
Catalunya, al grup redactor del pla de protecció de Collserola, a la resta de municipis 
del  Parc  de  Collserola,  a  les  entitats  de  defensa  ambiental  i  a  les  entitats  socials, 
esportives, educatives i de lleure del propi municipi.

Barcelona, 23 de gener de 2014


