
Resposta     a     les      persones     que     en     data     27     de     novembre     2011,     van     lliurar     el   
manifest     “  Fora     militars     de     Collserola  ”   al     Centre     de     Informació     del     Consorci   
del     Parc     Natural     de     la     Serra     de     Collserola     

En relació al manifest “Fora militars de Collserola” lliurat a aquest Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola el passat 27 de novembre de 2011 (Registre 
d’entrada número 2011/2565 de 28 de novembre de 2011), us comunico que 
aquesta petició s’elevarà als òrgans de govern de l’entitat per tal que sigui valorada 
i resolguin el que creguin escaient. L’execució d’aquesta petició depassa les 
competències dels Serveis Tècnics del Consorci, encarregat de tramitar sol·licituds 
d’activitats col·lectives al Parc. 

Respecte al que s’expressa al manifest, cal aclarir que al parc de Collserola mai 
s’han efectuat maniobres, tàctiques o estratègies militars. S’han efectuat 
caminades (marxes) de seccions del Batalló de Caçadors de Muntanya Barcelona 
IV/62, que té la seu a les Casernes de Pedralbes.

El Consorci del Parc de Collserola gestiona les autoritzacions de les activitats 
col·lectives que sol·liciten les diferents organitzacions,  administracions, entitats 
públiques i privades, etc. Les activitats autoritzades han estat a l’empara de 
l’aplicació del Pla Especial del parc de Collserola i de les seves ordenances, que 
no discrimina cap mena de col·lectiu o administració, sempre i quan les activitats 
no afecten negativament a l’entorn ni entren en conflicte amb altres activitats 
col·lectives. Han de respectar horaris, àmbits i zones establertes. Si les activitats 
no compleixen aquests requisits, no són autoritzades. Fins a la data, en la 
tramitació d’autoritzacions d’activitats, en cap cas  s’ha produït cap discriminació 
per raons ideològiques o que pugui vulnerar els principis d’igualtat. D’altra banda, 
també cal tenir en compte que actualment tant la legislació catalana d’espais 
naturals com el Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de 
Collserola no estableixen cap mena de limitació o prohibició a les activitats 
d’aquesta mena que puguin desenvolupar les Forces Armades dins del Parc.

Per tots aquests raonaments, aquesta petició presentada s’ha de elevar als òrgans 
de govern per a que procedeixin a la seva valoració i adoptin la resposta 
adequada. 

El director gerent 
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