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Reglament d'ús públic dels espais agroforestals del
campus de Bellaterra de la UAB
(Acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006)

PREÀMBUL
Normativa legal de referència










Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s’ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya de pi
pinyer (Pinus pinea).
Ordre de 21 de juliol de 1999, per la qual es regula la captura en viu, la tinença i l'exhibició pública d'ocells
fringíl·lids per a activitats tradicionals.
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
Llei 4/89 de Conservació dels Espais naturals i de la Fauna i Flora Silvestres.
Llei 12/1985 de 13 de juny d’espais naturals.
Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.
Resolució de l’11 d’octubre de 1984 (DOGC 492, del 7 de desembre de 1984).
Llei de caça de 4 d’abril de 1970 (1/1970).
TÍTOL I
Finalitat, àmbit d’aplicació i definicions

Article 1.- Justificació i objectius
1.1 El present reglament té com a principal finalitat regular els usos i activitats permesos als espais agroforestals i
les zones enjardinades del campus de Bellaterra.
1.2 L’objectiu d’aquest reglament és vetllar pel bon estat de conservació del patrimoni natural i cultural del
campus, així com el valor estètic de les zones ornamentals, fent-lo compatible amb les activitats de recerca,
docència, lleure i de creixement de la Universitat. Per tal d’assolir aquest objectiu el reglament vetllarà pel foment
de les actituds cíviques i respectuoses amb l’entorn.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
2.1 El present reglament serà d’aplicació directa en el territori de Bellaterra que gestiona la Universitat Autònoma
de Barcelona i que té un extensió total de 262,5 hectàrees (inclou zones de servitud)1. (veure mapa a l’annex)
2.2 El present reglament prevaldrà sobre normes d’igual rang o inferior que coincideixin per raó de matèria o
territori. Tot això sense prejudici de l’aplicació que s’escaigui de totes aquelles normes de rang superior.
Article 3.- Òrgan de gestió del Campus
3.1 La Comissió d’ús públic dels espais agroforestals és l’òrgan de gestió del Campus i està integrada pel Rector o
la persona qui designi, el cap de l’Àrea d’Arquitectura i d’Urbanisme, el director del Servei de Prevenció i de Medi
Ambient i el director del Servei de Seguretat i Vigilància.
3.2 Les funcions de la Comissió d’ús públic dels espais agroforestals del Campus són les següents:
- Avaluar les sol·licituds d’autoritzacions d’activitats o pràctiques al campus.
1

El Campus de la UAB disposa d’un Pla Especial de Reforma Interior que regula una superfície de 230 ha.
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-

Expedir l’autorització (i, si s’escau, afegir les consideracions que facin falta) o denegar el permís de realització
de l’activitat.
TÍTOL II
Regulació general d’usos

Article 4.- Normes generals
4.1 Tots els membres de la comunitat universitària de la UAB tenen el dret a gaudir dels espais agroforestals i
zones enjardinades del campus, i l’obligació de respectar-los.
4.2 Els visitants també tenen el deure de fer un ús adequat del campus, guiant-se per les indicacions i rètols que
puguin estar instal·lats a tal efecte, pel contingut del present reglament i per les advertències que puguin rebre per
part dels treballadors i personal del Servei de Seguretat i Vigilància.
TÍTOL III
De l’ús dels recursos naturals
Article 5.- De la flora
Els usuaris del campus es comportaran de manera respectuosa amb la flora, evitant danyar-la i introduir-se en
aquells llocs amb presència d’espècies vegetals fràgils o vulnerables. (Veure annex).
5.1 D’espècies protegides
Queda prohibida la recollida, la tallada, la destrucció i el desarrelament de les espècies de flora (i de les seves
llavors) protegides per la legislació vigent.
5.2 D’espècies exòtiques
Queda prohibida la introducció d’espècies exòtiques de flora.
5.3 Activitats especials
5.3.1 Pinyes
D’acord amb la legislació vigent, per a realitzar l’activitat de recol·lecció de pinyes, serà indispensable disposar de
la llicència corresponent, d’un any de vigència. Aquesta llicència s’expedeix als serveis territorials i oficines
comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. És obligatori portar la llicència durant els treballs al
bosc.
A més a més, per a poder recol·lectar pinyes al campus, caldrà demanar permís a la Universitat Autònoma, titular
dels terrenys. A la sol·licitud d’autorització caldrà que hi consti nom, cognoms, DNI, domicili, finca a la qual es
refereix l’autorització i termini de vigència.
Caldrà complir les indicacions descrites a l’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) que entre d’altres qüestions preveu:
La temporada hàbil de recol·lecció de pinyes és del 15 d’octubre a 15 de maig. Fora d’aquest període queda
prohibit recollir-ne.
La recol·lecció s’haurà de realitzar amb mitjans manuals o mecànics, de tal manera que no es causin danys
als troncs o a les branques de l’arbre. Queda prohibit l’ús de serres, destrals o similars.
Els recol·lectors hauran de deixar a l’arbre un mínim de cinc pinyes madures, de manera que se’n
garanteixi suficientment la reproducció.
5.3.2 Llenya
Es permet només la recollida de llenya seca en quantitats reduïdes i per a l’ús domèstic, sempre i quan es deixi
endreçat posteriorment. Està completament prohibit tallar i recollir llenya verda. Aquesta restricció no opera en
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aquells casos en què la tallada i la recollida es realitzi emparada en actuacions previstes a la legislació forestal, de
prevenció d’incendis forestals o per raons de seguretat de les persones o dels béns.
5.3.3 Fruits, bolets i espàrrecs
Es permet collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets per a ús domèstic o consum propi i sense finalitats comercials,
llevat d’aquelles espècies protegides, regulades o prohibides.
En cap cas es permet furgar el sòl o utilitzar rasclets o altres tècniques que deteriorin el sòl o la virosta.
Article 6.- De la fauna
Els usuaris dels espais naturals hauran de comportar-se de manera respectuosa amb la fauna, abstenint-se de
realitzar activitats susceptibles a destorbar-la o maltractar-la i de donar-li aliments sense autorització. També resta
prohibit malmetre els caus, els nius o d’altres elements necessaris per a la seva subsistència.
6.1 D’espècies protegides
Queda prohibit la captura i la caça de les espècies que estiguin protegides d’acord amb la legislació sectorial, així
com el desenvolupament d’activitats susceptibles de destorbar la fauna. (Veure annex).
6.2 D’espècies exòtiques
Queda prohibida la introducció d’espècies exòtiques de fauna.
6.3 De la caça
El campus de la UAB és una Zona de Seguretat, d’acord amb la Resolució d’11 d’octubre de 1984 (DOGC núm. 492,
de 7 de desembre de 1984), a efectes de l’article 13 de la Llei de caça de 4 d’abril de 1970 (1/1970).
Com a Zona de Seguretat, està prohibit l’ús d’armes de foc per a l’exercici de la caça. També es prohibeix disparar
en direcció a aquesta Zona sempre que el caçador no se’n trobi separat per una distància més gran que la que
pugui abastar el projectil o que la configuració del terreny intermedi impedeixi d’aconseguir la Zona de Seguretat.
Es permet la caça amb mitjans que no posin en perill la seguretat de les persones, en particular:
La caça amb la tècnica amb falconeria (sempre i quan es disposin dels permisos necessaris). El període
hàbil per a la pràctica de caça amb ocells de falconeria està fixada cada any per la resolució anual on es
fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials.
D’acord amb el fixat a l’Ordre de 21 de juliol de 1999, es permet la captura en viu d’ocells fringíl·lids. Les
espècies permeses i els dies hàbils per la captura estan establerts anualment per les resolucions de la
Generalitat de Catalunya.
Tot això sense prejudici que d’acord amb el Pla de Gestió dels Espais Agroforestals del campus de la UAB (2001) es
puguin declarar altres figures de protecció de la fauna.
Article 7.- De l’aigua
Queda 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.
Article 8.- Del patrimoni històrico-cultural i mobiliari exterior
Queda prohibit el maltractament, deteriorament o destrucció de tots els elements arquitectònics, el mobilliari urbà
exterior i d’elements de patrimoni històrico-culturals. Així mateix, queda prohibida la realització de pintades,
gargots i l’enganxament de cartells sobre aquests elements.

_____________________________________________________
3 de 7

_____________________________________________________
TÍTOL IV
Regulació d’activitats
Article 9.- Dels abocaments
9.1 Queda estrictament prohibit llençar residus de qualsevol mena a terra, als cursos d’aigua o a l’aire.
9.2 Està prohibit realitzar abocaments de residus urbans, industrials o runes.
Article 10.- De la prohibició de fer foc
10.1 D’acord amb el que s’estableix al Pla d’autoprotecció general del Campus de Bellaterra, és prohibit de fer foc
a totes les zones exteriors als edificis als terrenys del campus, en qualsevol època de l’any.
10.2 Queda prohibit llençar objectes encesos com burilles de cigar o cigarret, llumins, material pirotècnic, paper i
anàlegs.
10.3 Queda prohibit deixar abandonats en el bosc restes combustibles o susceptibles de provocar combustió
(papers, vidres, ampolles i elements similars).
10.4 En cas d’haver de fer treballs en calent o que impliquin la presència de flama a l’exterior, hauran d’estar
autoritzats per la unitat administrativa o servei que en tingui la responsabilitat, per tal que es prenguin les mesures
de prevenció oportunes. Amb caràcter obligatori, caldrà disposar d’un extintor en la zona de treball, material de
protecció incombustible (mantes, planxes), elements de comunicació exterior efectius (telèfons,...) i caldrà mullar
un perímetre de 10 m. al voltant del punt d’operació.
Article 11 .- De les obres
11.1 Totes les obres que es realitzin a la UAB o en les que s‘ocupin els seus terrenys hauran de comunicar-se a la
Comissió d’ús públic dels espais agroforestals, tot informant de la tipologia de l’obra, els impactes sobre els
terrenys de la UAB i el termini i dates inicials i finals per a la seva execució.
11.2 No es podrà ocupar la via pública ni els terrenys de la UAB amb materials d’obra sense autorització prèvia.
Aquesta autorització d’ocupació dels terrenys només serà atorgada en els casos en què sigui estrictament necessari
i existeixi un motiu justificat.
Article 12.- De l’accés motoritzat als espais naturals
12.1 Amb caràcter general, queda prohibit l’accés i circulació de vehicles motoritzats fora de les vies rodades i de
les vies alternatives que hagin estat habilitades a tal efecte.
12.2 Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora de camins o pistes
especialment habilitats, excepte per als vehicles de seguretat, serveis i manteniment.
12.3 Està prohibit circular amb vehicles de motor i la pràctica del motocross i trial, fora dels camins i llocs
especialment autoritzats.
Article 13.- De l’aparcament
Es prohibeix l’aparcament fora de les àrees habilitades per a tal finalitat.
Article 14.- De l’acampada
Queda totalment prohibida l’acampada a tot el campus.
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TÍTOL V
Activitats educatives, científiques i de lleure
Article 15.- Activitats docents i científiques
El campus pot ser utilitzat per a realitzar activitats de docència i de recerca, sempre i quan aquestes siguin
compatibles amb la seva conservació.
Aquestes activitats s’hauran de comunicar prèviament a Comissió d’ús públic dels espais agroforestals, tant si són
puntuals com si es tracta de programes d’educació ambiental o pràctiques docents d’execució periòdica, fent
constar el departament o l’entitat organitzadora, l’objectiu, els requeriments d’espais, la data o periodicitat i el
nombre estimat de participants.
Article 16.- Activitats de lleure o esportives
És permesa la realització d’activitats de lleure i esportives, individuals o col·lectives, sempre i quan siguin
compatibles amb la conservació dels valors naturals dels espais. Aquestes activitats no han de suposar ni l’emissió
de contaminants a l’ambient ni la utilització de vehicles o elements mòbils, llevat de bicicletes.
Aquestes activitats s’han de comunicar prèviament a Comissió d’ús públic dels espais agroforestals, tant si són
puntuals com periòdiques, fent constar l’entitat organitzadora, els requeriments d’espais, la data i el nombre
estimat de participants.
16.1 Ciclisme
Resta prohibida la circulació en bicicleta per corriols, rieres, camps a través i camins d’amplada inferior a 3 metres.
En cap cas es podrà circular a una velocitat superior a 20 km/h ni organitzar o dur a terme curses ciclistes.
Queda especialment prohibit la pràctica de BTT fora dels camins i llocs especialment autoritzats.
Article 17.- De les filmacions i d’altres activitats
La realització d’activitats que utilitzin l’entorn natural com a escenari (filmacions de qualsevol mena) o d’altres
activitats no contemplades al reglament requerirà l’autorització de Comissió d’ús públic dels espais agroforestals.
En tots els casos, caldrà respectar les condicions i requisits que s’indiquin a l’autorització en cas que s’atorgui.
TÍTOL VI
Responsabilitats i sancions
Article 18.- Responsabilitats
18.1 El Servei de Seguretat i Vigilància serà l’encarregat de recollir les sol·licituds d’autoritzacions per a la
realització d’activitats al campus. La Comissió d’ús públic dels espais agroforestals les avaluarà i expedirà les
pertinents autoritzacions. Segons el caràcter d’aquestes activitats, caldrà consultar als responsables corresponents.
Article 19.- Sancions
L’incompliment de les regulacions i prohibicions descrites al present reglament podran comportar sancions segons
la legislació vigent per a cada àmbit.
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ANNEX
Taula 1. Espècies de flora i fauna presents al Campus incloses en figures legals de l’àmbit europeu i
català.

Espècie

Taxon

Senecio bicolor spp. Cineraria

Dicotiledònies

Limoniastrum monopetalum

Dicotiledònies

Euphydryas aurinia

Insectes

Lacerta viridis

Rèptil

Podarcis muralis

Rèptil

Alytes obstetricans

Amfibi

Pelobates cultripes

Amfibi

Bufo calamita

Amfibi

Hyla meridionalis

Amfibi

Rana perezi

Amfibi

Ciconia ciconia

Ocell

Pernus apivorus

Ocell

Circaetus gallicus

Ocell

Falco peregrinus

Ocell

Alcedo atthis

Ocell

Anas platyrhynchus

Ocell

Alectoris rufa

Ocell

Columba palumbus

Ocell

Coturnix coturnix

Ocell

Gallinula chloropus

Ocell

Vanellua vanellus

Ocell

Larus cachinnans

Ocell

Streptopelia decaocto

Ocell

Streptopelia turtur

Ocell

Alauda arvensis

Ocell

Turdus merula

Ocell

Turdus philomelos

Ocell

Sturnus vulgaris

Ocell

Garrulus glandarius

Ocell

Pica pica

Ocell

Corvus corone

Ocell

Anas platyrhynchus

Ocell

Alectoris rufa

Ocell

Columba palumbus

Ocell

Anas clypeata

Ocell

Dir. 92/43/CEE
relativa a la
conservació dels
hàbitats naturals i
de la fauna i flora
silvestre

Dir. 97/49/CEE
realtiva a la
conservació de les
aus

Llei 12/85 d'Espais
Naturals de
Catalunya

Annex II.
Annex IV.

Annex IV.

Annex V.

Annex I

Annex II

Annex II/2.

Annex III/I

Font: Martí Boada i Roser Maneja (coords.), 2005. El patrimoni socioambiental del campus de l’Autònoma. Servei de
Publicacions, UAB.
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Figura 2. Mapa del Campus de Bellaterra de la UAB.
Llegenda:



Delimitació Pla
Especial de
Reforma
Interior
(230 ha)



Superfície que
gestiona la
UAB: 262,5 ha

Font : Elaborat amb MiraMon
(a partir de l’ortofotografia de l’ICC de l’any 2000).
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