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5� EL MARC LEGAL 

 

La Normativa que regula les activitats i usos que es poden dur a terme al Parc 

Natural de Cap de Creus, està regulada pel Pla especial que es va aprovar aquest 

estiu passat, per mitjà de la Resolució MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual 

es fa públic l’Acord del Govern de 20 de juny de 2006. Es tracta del Pla especial 

de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap de 

Creus, i que serà vigent de forma indefinida, sense perjudici de la seva revisió o 

modificació, d’acord amb la legislació vigent. 

L’objecte d’aquest Pla especial és l’establiment dels aspectes globals i estratègics 

en l’ordenació del parc natural, així com l’establiment de totes aquelles altres 

determinacions necessàries per a l’adequada protecció del seu medi natural i del 

seu paisatge. 

 

5.1 Antecedents 

El parc natural de Cap de Creus va ser aprovat amb la Llei 4/1998, de 12 de març, 

de protecció de Cap de Creus. Així mateix, d’acord amb l’article 16 de la Llei 

12/1985, de 13 de juny, aquest espai forma part també del Pla d’espais d’interès 

natural. El Parc Natural de Cap de Creus se situa als municipis de Cadaqués, Llançà,  

Palau-saverdera, Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga, a la 

comarca de l’Alt Empordà. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 5. Mapa dels límits del Parc Natural de Cap de Creus. Escala : 1:100.000 
Font: Blas, 2005. 
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Aquest Pla té el caràcter de Pla d’ordenació dels recursos naturals, d’acord amb els 

articles 4 i següents de la Llei estatal 4/1989, de conservació dels espais naturals i 

de la flora i la fauna silvestres. 

 

5.2 Determinacions generals del Pla 

A continuació es detallen els usos i activitats no permeses i incompatibles amb el 

parc en l’àmbit terrestre: 

 

• Activitats industrials i comercials, però amb certes excepcions admeses. 

• Activitats extractives. 

• Activitats d’abocament, abandonament o emmagatzematge que siguin 

perjudicials per al medi. 

• Tractament o eliminació de qualsevol tipus de deixalla. 

• Usos esportius o de lleure susceptibles a provocar alteracions, nivells sonors 

alts, erosió del sòl, etc. 

• Complexes hotelers, recreatius o esportius: golfs, càmpings, parcs 

recreatius, etc. 

• Estacions de servei de combustible i parcs eòlics. 

• Establiment d’àrees de caça amb reglamentació especial, d’acord amb el 

que preveu la normativa vigent per als espais PEIN. 

• Plantació d’espècies silvestres vegetals i alliberament d’animals que no 

siguin propis del medi natural de la zona. 

• Encesa de foc fora dels indrets i dels períodes assenyalats per l’òrgan 

gestor. 

• Activitats d’acampada. 

 

5.3 Influència d’aquesta regulació sobre les pastures 

Els usos i les activitats ramaderes s’han tingut en compte a l’article 20 del Pla i 

s’han de portar a terme de forma que siguin compatibles amb la conservació global 

del parc natural, i d’acord amb la regulació de cada zona. 

 

Segons l’article 6.1.3.a) de la Llei 4/1998, a les zones afectades per incendis 

forestals no poden efectuar-se activitats ramaderes durant un període de 10 anys 

sense autorització expressa del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a la 

qual es requereix l’informe previ vinculant de l’òrgan gestor del parc. 

A més, el Pla rector d’ús i gestió del parc natural ha de regular les condicions per a 

la realització de cremes controlades, que en cap cas podran afectar les àrees 
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d’atenció especial per a la flora i la vegetació d’aquest Pla especial, amb l’excepció 

que siguin imprescindibles per al manteniment d’espècies i comunitats que 

justifiquin l’interès de l’àrea. Així mateix ha de regular els camins ramaders i pot 

establir regulacions addicionals per a l’activitat de pastura extensiva en l’àmbit del 

Pla. 

 

En cas que resulti necessari per motius de protecció, de reforestació, de 

regeneració després d’aprofitament forestal o, en general, per assolir els objectius 

d’aquest Pla especial o per altres motius justificats, l’òrgan gestor del parc pot 

instar l’administració competent que adopti les mesures oportunes per tal de limitar 

la pastura en indrets especialment vulnerables. 

 

S’admeten les activitats ramaderes en règim d’estabulació permanent integrades en 

explotacions agràries situades en edificacions preexistents en la data d’aprovació 

inicial del Pla especial. 

 

Les construccions i instal�lacions ramaderes (coberts, granges, corts, etc.) també 

seran regulades. 

 

 

 5.4 Regulació de la prevenció d’incendis dins el Pla especial 

Aquest apartat està regulat dins el Pla especial a l’article 30, del qual se’n 

destaquen els següents punts: 

 

• La prevenció i l’extinció d’incendis forestals en l’àmbit del Pla s’ha de portar 

a terme d’acord amb el Pla de prevenció i extinció d’incendis forestals del 

Parc Natural de Cap de Creus, les normes d’aquest Pla especial i la legislació 

vigent en la matèria. 

• D’acord amb la normativa vigent, els plans de prevenció i extinció d’incendis 

que afectin el Parc Natural de Cap de Creus han d’adequar-se al contingut 

d’aquest Pla especial. 

• Les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona 

d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica es regeixen pel Decret 

268/1996, de 23 de juliol, i normativa concordant. 

• L’òrgan gestor ha d’informar preceptivament sobre els plans triennals 

d’actuacions que els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan 

obligats a presentar, el qual pot proposar mesures addicionals a les 
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previstes a la normativa específica, i que hauran de ser aprovades per la 

Direcció General del Medi Natural.  

• En els treballs que s’especifiquen en els apartats anteriors, no és permesa 

la utilització de productes químics hormonals per al retard del creixement 

de massa arbustiva o estrat herbaci. 

• L’obertura de nous camins de caràcter permanent per facilitar la prevenció i 

l’extinció dels incendis forestals s’ha de preveure en el Pla de prevenció i 

extinció d’incendis forestals del parc natural de Cap de Creus a què fa 

referència aquest article. En cap cas es podran obrir nous camins de 

caràcter permanent amb aquesta finalitat a la zona de reserva natural 

integral. 

 

5.5 Categories de protecció al parc i activitats i usos que s’hi 

permeten realitzar 

El Pla divideix tot el seu àmbit territorial en cinc zones, mútuament excloents, 

establertes d’acord amb els objectius específics que s’assenyalen per a cadascuna, i 

denominades de la forma següent: 

 

- Zona de reserva natural integral.  

- Zona de reserva natural parcial.  

- Zona de paratge natural d’interès nacional.  

- Zona de parc natural.  

- Zona d’ordenació específica.  

 

En cada zona són d’aplicació, a més de les determinacions generals del Pla especial 

mencionades a l’apartat 5.2, aquelles altres específiques corresponents de cada 

zona. 

 

5.5.1 Zona de reserva natural integral  

Comprèn dues àrees: 

a) Reserva natural integral de Cap de Creus. Comprèn l’àmbit terrestre del cap de 

Creus i el seu entorn, i també les illes i els illots de l’espai marí adjacent. Inclou 

també l’espai marí que limita amb la cara externa de l’illa Encalladora. 

b) Reserva natural integral de Cap de Norfeu. Comprèn l’àmbit estricte del cap de 

Norfeu i els illots adjacents. 
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L'objectiu d'aquesta zona és la preservació estricta i la restauració si s'escau dels 

sistemes naturals, la diversitat biològica i el paisatge. 

 

5.5.2 Zona de reserva natural parcial  

Comprèn tres àrees: 

a) La totalitat de l'àmbit marí del parc natural situat entorn de la cala Prona i la 

punta dels Farallons, fins a la punta dels Tres Frares. 

b) La totalitat de l'àmbit marí del parc natural que envolta el cap de Creus, entre 

l'extrem oriental de l'illa Culleró i l'extrem sud-est de la cala Jugadora, amb 

l'excepció de l'àrea de reserva natural integral que limita amb la cara externa de 

s'Encalladora. 

c) L'entorn marí del cap de Norfeu. 

 

L'objectiu d'aquesta zona és la conservació dels hàbitats i les espècies característics 

del medi marí del cap de Creus, de manera compatible amb els aprofitaments 

tradicionals a la zona. 

 

5.5.3 Zona de paratge natural d’interès nacional  

Comprèn tres àrees: 

a) Paratge natural d'interès nacional de Cap Gros-Cap de Creus. Comprèn el sector 

litoral situat entre la cala Tamariua i el racó de Codera, amb els espais interiors 

adjacents.  

b) Paratge natural d'interès nacional de Punta Falconera-Cap de Norfeu. Inclou el 

sector litoral situat entre cala Nans i la Figuerassa, i l'entorn paisatgístic terrestre. 

c) Paratge natural d’interès nacional de Serra de Rodes, on el present projecte ha 

realitzat el seu estudi experimental. 

 

L'objectiu d'aquesta zona és la conservació dels elements naturals i culturals 

característics de cada sector, amb especial atenció a la protecció del seu paisatge. 

 

5.5.4 Zona de parc natural  

Aquesta zona comprèn les àrees declarades com a parc natural tot aquell espai 

excloent les zones de reserva natural integral, reserva natural parcial i paratge 

natural d’interès nacional respectivament, així com les zones d'ordenació específica. 

 

L'objectiu d'aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, 

de manera compatible amb el desenvolupament de l'ús públic i l'aprofitament 

tradicional dels seus recursos. 
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5.5.5 Zona d'ordenació específica  

Aquesta zona comprèn les àrees delimitades com a àmbits d'ordenació específica 

per la Llei 4/1998. Comprèn les àrees següents: 

a) Guillola. 

b) Perafita. 

c) S'Agulla-es Camell. 

d) Cala Monjoi. 

e) Cala Jóncols. 

 

L'objectiu d'aquesta zona és adaptar el règim normatiu de la Llei 4/1998 i d'aquest 

Pla especial a la realitat física i jurídica que actualment presenten els terrenys que 

hi són inclosos. 

 

A continuació es presenta el mapa de les categories de protecció del Parc Natural 

de Cap de Creus. 

Mapa 6.  Categories de protecció del Parc Natural de Cap de Creus. 
Font: Fons documental del Parc Natural de Cap de Creus. 
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