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1. Introducció 

 
Aquesta proposta s’ha estat elaborat per l'equip tècnic del Servei de Planificació 
de l’Entorn Natural, amb la col·laboració del Parc Natural, arran de l’inici de la 
redacció del projecte d’Ordre, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de de 
l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus (endavant Pla o PRUG). 
 
L'objecte d'aquesta proposta és disposar d’un document tècnic per a la discussió 
dels temes que ha de tractar el PRUG basant-se en la diagnosi actual de l’espai 
per garantir la conservació del seu patrimoni natural afectant el mínim possible el 
sectors socioeconòmics que hi desenvolupen activitats.  
 
 
2. Objectius del PRUG i eixos principals de regulació 

 
2.1 Objectius generals del PRUG  
 
Els objectius generals del PRUG són:  
 

a) Assegurar la conservació i la restauració del medi natural, reduint i/o 
eliminant els impactes generats per les activitats antropogèniques a 
l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus. 
 

b) Desenvolupar les línies bàsiques per establir una utilització sostenible 
dels recursos marins del Parc Natural de Cap de Creus, tot ordenant-ne 
els usos i les activitats i proposant actuacions destinades a la 
conservació, restauració i millora de la diversitat, l’abundància i la 
biomassa de les poblacions i espècies de fauna i flora i dels seus 
hàbitats. 

 
c) Fomentar el desenvolupament sostenible de les activitats que es duen a 

terme als municipis del Parc, en particular els litorals (Roses, Cadaqués, 
el Port de la Selva i Llançà), tot integrant els habitants i els visitants de 
la zona i les empreses o particulars que realitzen la seva activitat 
professional a les aigües del Parc, en les activitats generades pel propi 
Parc Natural de Cap de Creus, comprometent-los pel bé del 
desenvolupament sostenible del medi natural i de la seva activitat 
recreativa o professional 

 
d) Promoure les activitats i els usos congruents amb els objectius del 

PRUG. 
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e) Afavorir l’explotació sostenible, tant professional com recreativa, dels 

recursos marins del Parc basada en la protecció dels recursos pesquers 
i del medi natural marí, així com una economia pesquera i social 
compatible amb la preservació mediambiental. 

 
f) Fomentar l'educació ambiental  i la divulgació dels valors naturals del 

Parc. 
 

g) Impulsar la recerca científica dels valors naturals que permeti el seu 
seguiment i avaluació periòdica i de l’impacte de les activitats 
antropogèniques sobre aquests valors. 

 
h) Potenciar la relació amb altres espais naturals protegits d'àmbit marí i 

amb la resta d’administracions implicades en la gestió del patrimoni 
natural i cultural, ja sigui en l’esfera internacional, nacional, autonòmica 
o local. 

 
 
2.2 Eixos principals de regulació  

2.2.1 Planificació adaptativa  

 
Es planteja aplicar una planificació i gestió adaptativa que adeqüi la regulació de 
les activitats antròpiques, per una banda, a la capacitat de càrrega que el medi pot 
suportar, i per l’altra, a la necessitat de regular únicament allò que cal per assolir 
els objectius. Per tant, aquest nou sistema de regulació fa necessari el 
desenvolupament  d’un seguiment detallat i acurat dels indicadors de l’estat de 
conservació de l’ecosistema marí i de les activitats humanes que es realitzen, tot 
relacionant-los. En aquest sentit, cal establir els mecanismes que permetin 
avaluar, tant el grau de l'execució o aplicació de les mesures, normes i actuacions 
determinades pel Pla, així com, l'assoliment dels seus objectius. 
 
Així doncs, el PRUG es dissenya en dos nivells: una determinacions més 
estructurals i que volen assolir objectius a llarg termini, i que per tant necessiten 
estabilitat en el temps (Decret), i d’altres més properes a la gestió, i que per tant 
necessiten ser actualitzades més àgilment a partir dels resultats de l’avaluació 
(Annexos del Decret, modificables mitjançant Ordre). 
 

Cal destacar doncs, que el seguiment anual de les comunitats marines i de les 
activitats antròpiques pren especial importància per a la pressa de decisions i com 
a garantia de l’objectivitat i solvència d’aquest model. Anualment s’ha de fer una 
revisió de les dades de seguiment i avaluar si es necessari fer una modificació de 
les regulacions  establertes al PRUG. 
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2.2.2 Sensibilització i corresponsabilitat amb els objectius de l’espai  

 
La corresponsabilitat amb els objectius de l’espai per part de les empreses i 
entitats que operen en aquest i dels usuaris que en gaudeixen es fonamental per 
garantir la conservació del patrimoni natural del Parc Natural. Per aquest motiu, 
una de les principals fites d’aquest PRUG és precisament fomentar la implicació i 
la participació de tots en la conservació de l’espai protegit, a partir de 
l’establiment, per part del parc, de canals d’informació i coordinació, i per part 
d’empreses i entitats, adoptant practiques més respectuoses ambientalment en la 
seva activitat i fent difusió de l’espai protegit i del PRUG entre els seus usuaris. 
 
El nostre objectiu és poder avançar cap una gestió més col·laborativa i no tan 
reguladora. 
 

2.2.3 Marca parc com a eina d’impuls social i econòmic del territori 

 
En relació a l’apartat anterior, el PRUG vol donar un impuls social i econòmic al 
territori a partir del reconeixement a les empreses i entitats mitjançant una marca 
distintiva que s’atorga a aquelles compromeses amb l’espai. 
 

2.2.4 Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs 
d’excel·lència dins l’espai protegit i priorització de la pesca fora 
d’aquestes   

Des del punt de vista de la conservació, una de les principals fites que es planteja 
el PRUG és la consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs 
d’excel·lència dins del parc, fet que suposaria beneficis com: 

 

 Disminució de la mortalitat provocada per la pesca o la derivada de la 
destrucció d’hàbitats. 

 Augment de la mida i l’abundància de les poblacions. 

 Augment de la mida (i edat) de les espècies objectiu i la densitat d’individus 
reproductors. 

 Augment de la capacitat reproductiva de les poblacions: En ser més grans, 
tenen més capacitat reproductiva. A més, en ser més individus augmenta el 
nombre de postes i la producció d’ous i larves. 

 Augment de la pesca als voltants de les reserves. 

 Recuperació de les característiques naturals de l’hàbitat i de les comunitats 
marines ja que es recuperen tots els nivells tròfics i les cascades tròfiques. 

 Augment dels usuaris que volen visitar, conèixer i gaudir d’aquests indrets.  

 Promoció dels municipis del parc como a destinació turística de major 
qualitat ambiental.  

 
Les mesures proposades per arribar a aquest estat òptim són:   
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 La navegació nocturna dins la RNP s’ha de fer estrictament per travessar-la 
en els desplaçament d’un punt a un altre del parc. 

 Durant la nit no es permet l’amarrament ni la pernoctació dins les RNP. 

 Ordenació dels usos dins l’espai protegit: 
 Les RNP són zones de busseig, on no es permet la pesca. 
 La resta del Parc és zona de pesca, on l’activitat de busseig no es 

permet, o només es pot realitzar quan no afecta a l’activitat 
pesquera. 

 Dins les RNP no es permeten cursos d’iniciació i bateigs amb escafandre 
autònom. 
 

2.2.5 Protecció de les praderies de fanerògames marines. Fondeig i 
amarrament.  

 
L’altre principal estratègia de conservació, amb l’objectiu de protegir les praderies 
de fanerògames marines i nacres, tot tenint en compte l’efecte de les mesures 
proposades sobre la nàutica d’esbarjo i el turisme, és: 
 

 Pla pilot de camps de fondeig, un a cada RNP, on no es permetrà el 
fondeig lliure: S’arenassa, Culip i Canadell. Aquestes cales s’inclouen en el 
seguiment de la biodiversitat marina del Parc. 

 El fondeig lliure de les embarcacions grans (més de 15m d’eslora) s’ha de 
fer a més de 25m de profunditat. 

 Establiment de zones delimitades on s’especifica la prohibició d’ancorar 
explícitament “in situ”, valorar cala a cala si cal i a quina distància de la 
costa. 

 Únicament es permet l’amarrament durant la nit a les boies de fondeig de 
temporada, sempre i quan estigui previst en els plans d’usos de temporada.  

 L’ancoratge dels sistemes de fondeig, dels abalisaments de platges o 
qualsevol tipus d’abalisament ha de ser de baix impacte reconegut. 

 Els Ajuntaments han d’establir un pla de retirada de morts convencionals. 
 
 
2.2.6 Millora de la vigilància a l’espai 
 
La vigilància actual a l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus, per manca 
de recursos, no està dimensionada a les necessitats actuals de l’espai. Per aquest 
motiu, es fa necessari que el PRUG estableixi els serveis de vigilància mínims per 
part del Cos d’Agents Rurals, pel control de les activitats regulades a l’espai 
protegit i més concretament en el PRUG, així com, els mitjans materials 
necessaris per dur a terme aquestes tasques de vigilància i prevegi la seva 
adquisició.  
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3. Fitxes temàtiques de les propostes de regulació  

 
3.1 Navegació 

 
Codi fitxa 3.1.1 Àmbit  Navegació   

Tema Velocitat màxima  

Diagnosi   Problemes Seguretat de les persones, cal evitar accidents en indrets on es desenvolupen 
moltes activitats 
Impacte sonor 
Molèsties a la fauna 

Oportunitats Compatibilització de l’ús públic 
Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar 

Proposta La velocitat màxima de navegació de qualsevol embarcació, tant a motor com 
a vela, a les aigües del Parc és de 15 nusos i a menys de 50m de la costa la 
velocitat màxima és de 3 nusos, sens perjudici, d’altra normativa més 
restrictiva.  

 
Codi fitxa 3.1.2 Àmbit  Navegació   

Tema Navegació nocturna  

Diagnosi   Problemes Impacte sonor i lumínic 
Molèsties a la fauna  

Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar 

Proposta A tot el parc no es permet l’activitat de transport turístic de passatgers entre 
la posta i la sortida dels sol.  
 
Entre la posta i la sortida del sol només es permet la navegació dins les RNP 
estrictament per travessar-la en els desplaçament d’un punt a un altre del 
parc (en derrota directa). En cap cas és pot accedir a les reserves per fer-hi 
una activitat d’ús públic o per pernoctar-hi.  

 
Codi fitxa 3.1.3 Àmbit  Navegació   

Tema Subministrament de combustible a mar 

Diagnosi   Problemes Possibilitat d’accidents que puguin provocar contaminació 

Oportunitats Prevenció contaminació per hidrocarburs 
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Proposta Es prohibeix el subministrament de combustible a mar 

 
3.2 Fondeig i amarrament  

 
Codi fitxa 3.2.1 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Amarratge a costa mitjançant caps  

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats terrestres i les roques 
Impacte visual 
 

Oportunitats Ordenació de l’ús públic 
Clarificar la normativa actual en les RNI terrestres 

Proposta Es prohibeix l'amarratge a les roques de la costa o a la platja mitjançant caps 

 
Codi fitxa 3.2.2 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Fondeig i amarrament d’embarcacions grans  

Diagnosi   Problemes Impacte sobre comunitats submarines (fanerògames marines, nacres) per 
grans àncores. 
Impacte visual. 

Oportunitats  

Proposta El fondeig lliure de les embarcacions grans (+ de 15m d'eslora) s'ha de fer a 
més de 25 m de profunditat. 

 
Codi fitxa 3.2.3 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Instal•lació de boies de fondeig i abalisament de banyistes 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre comunitats submarines (fanerògames marines, nacres) per 
impactes amb morts de formigó  

Oportunitats Matisació de la normativa actual en les RNI terrestres 

Proposta Instal·lació de boies de fondeig i abalisament de banyistes requereix 
autorització de l'administració competent amb informe previ favorable del 
Parc.  

 
Codi fitxa 3.2.4 Àmbit  Fondeig i amarrament 
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Tema Diferents tipologies de boies, per activitat i per eslora 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre comunitats submarines.  
Compatibilització d’usos  

Oportunitats Garantir el servei i el seguiment associat  

Proposta S’estableixen diferents tipologies de boies, per activitat i per eslora:  boies 
per activitat d’immersió, de creuers, de fondeig (menys de 9m d’eslora, de 9 
a 15m, de 15 a 24m). 
 
Taxa per amarrament i reserva de boies “in situ” (sense reserva prèvia). 

 
Codi fitxa 3.2.5 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Fondeig, amarrament i pernoctació durant la nit 

Diagnosi   Problemes Impacte sonor i lumínic. Impacte sobre les comunitats submarines 
(fanerògames marines) Molèsties a la fauna 

Oportunitats Efecte reserva 
Consolidació de les RNP com a llocs d’excel·lència dins l’espai protegit i per 
tant en millor estat de conservació. 
Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar. 

Proposta En general, el fondeig i l'amarratge s'ha d'efectuar durant el dia. Únicament 
es permet  l’amarrament durant la nit a les boies de fondeig de temporada 
sempre i quan estigui previst als plans d'usos de temporada i sempre fora de 
RNP.  
 
Es permet la pernoctació a les boies de fondeig de temporada, d'acord amb 
allò previst als plans d'usos de temporada, durant un màxim de 2 nits i 
sempre fora de RNP. 
 
Dins RNP durant la nit no es permet l’amarrament ni la pernoctació. 

 
Codi fitxa 3.2.6 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Temps màxim d’amarrament a les boies de busseig i de transport de 
passatgers  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Garantir la rotació de les boies entre els diferents usuaris 

Proposta Temps màxim d'amarratge de les boies de busseig i de transport de 
passatgers és de 3h. 
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Codi fitxa 3.2.7 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Prohibició de fondeig en zones delimitades  

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines (fanerògames marines, nacres) 

Oportunitats  

Proposta Es prohibeix fondejar en les zones establertes a l’annex, aquests llocs s’han 
de delimitar i senyalitzar la prohibició d'ancorar explícitament "in situ".  
 
Es cas que sigui necessari, es poden delimitar espais on prohibir fondejar, per 
motius degudament justificats, tot i no estar recollit a l’annex corresponent 
(fitxa 3.2.8) 

 
Codi fitxa 3.2.8 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Mapa boies i zones de no fondeig  

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines (fanerògames marines, nacres 

Oportunitats  

Proposta S’incorpora al document normatiu (annex):  
- el mapa camps de boies de fondeig a instal·lar 
- les boies de busseig de temporada i de tot l’any  
- les boies on es permet el doble amarrament  
- les zones on no es permet el fondeig: per tipologia d’habitat 

(posidònia i coral·ligen)  
 (En construcció a partir de la informació de seguiment i cartografia, plans 
d’usos actuals i participació). 

 
Codi fitxa 3.2.9 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Retirada de boies per afectació negativa 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines (fanerògames marines, nacres) 

Oportunitats Intentar mantenir el número de llocs de busseig 

Proposta En el cas de retirar-se les boies de busseig al detectar-se una afectació 
negativa, aquestes haurien de ser substituïdes per d’altres col·locades en 
nous indrets sempre i quan l’afectació no sigui conseqüència de l'activitat de 
busseig, vinculat al consell científic. 
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Codi fitxa 3.2.10 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Amarrament múltiple a les boies 

Diagnosi   Problemes Estabilitat dels trens de fondeig de les boies 
Impacte sobre les comunitats submarines 
 

Oportunitats Seguretat de les persones 

Proposta Es permet l’amarratge de dues embarcacions a una mateixa boia, sempre i 
quan,  una de les embarcacions és de menys de 9m d’eslora i s’abarloa a la 
embarcació més gran   
Límits: vent, visibilitat? 
 
 

 
Codi fitxa 3.2.11 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Preus boia  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Garantir l’autosuficiència econòmica del  manteniment i gestió de les boies. 

Proposta S’està valorant fixar diferents preus per ús de boia en funció de:  
- L’eslora (diferencies per metre d'eslora igual que els ports) 
- En zones preferents de cada cala (millors vistes a la cala, proximitat a 

la part de fons marí amb major riquesa natural, etc.) 
- Per franja horària (per dia, per 1h, per 4 o 5h, per setmana, per 15 

dies, per mes, per temporada, per pernoctar) 
- En funció de les cales (més preu per riquesa ambiental) 
- Preus reduïts pels veïns del municipi 
- Per època de l’any: juny i setembre (temporada mitja), juliol, agost 

(temporada alta) i resta del any (temporada baixa). 
- Empreses i particulars que formen part dels registres del parc i 

passen dades de les seves activitats.  
(en el marc de la participació cal decidir quins d’aquests criteris s’acaben 
establint) 

 
Codi fitxa 3.2.12 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Tipologia de boies  

Diagnosi   Problemes Compatibilització d’usos 
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Oportunitats Mantenir la flexibilitat que actualment tenen les empreses poden oferir 
simultàniament diversos serveis 

Proposta Es planteja l’establiment de boies d'ús exclusiu per un ús concret (de moment 
busseig i creuer) i per ús genèric.  
 
A les boies de busseig, mentre es realitza l’activitat d’immersió, es permet 
que altres usuaris, de la mateixa embarcació, puguin prendre el sol, banyar-
se o fer snorkel, d’acord amb la normativa específica 

 
Codi fitxa 3.2.13 Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Pla pilot  

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines (fanerògames marines, nacres) 

Oportunitats Planificació adaptativa 
 

Proposta Pla pilot, s'instal·laran camps de boies a una cala de cada RNP marina on no 
es permetrà el fondeig lliure. ( S'Arenassa, Culip, Canadell).  
 
Aquestes cales s’afegiran al seguiment anual de la biodiversitat marina.  

 
Codi fitxa 3.2.14* Àmbit  Fondeig 

Tema Fondejos ecològics per camps de boies, abalisament de platges o qualsevol 
altre tipus d’abalisament 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines (fanerògames marines, nacres) 

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
 

Proposta Sobre praderies de fanerògames marines o les seves barbades, l’ancoratge 
dels sistemes de fondeig,  dels abalisaments de platges o de qualsevol tipus 
d’abalisament, ha de ser de baix impacte reconegut, prioritzant els de tipus 
barrina.  
 
Aquests sistemes de fondeig no es retiraran cada any, s’han de marcar per tal 
de reutilitzar a les següents temporades.  
 
Tots aquests sistemes s’instal·laran amb una boia intermèdia per evitar 
l’arrossegament de la cadena o el cap del fons. 

 
Codi fitxa 3.2.15* Àmbit  Fondeig i amarrament 

Tema Pla de retirada de morts convencionals  
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Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines (fanerògames marines, nacres) 

Oportunitats Restauració de les comunitats submarines malmeses 
Inversió en el territori 

Proposta Cada Ajuntament ha de presentar un pla de substitució i retirada de morts 
convencionals que garanteixi que un termini de 4 anys (durada del PRUG) 
substituirà i retirarà tots els morts convencionals, tant de boies de fondeig 
com d’abalisament de banyistes,  en l’àmbit del PRUG. (possibilitat de fer-ho 
via subvenció) 

 
3.3 Activitats d'investigació  

 
Codi fitxa 3.3.1 Àmbit  Activitats d'investigació 

Tema Consell científic  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Major implicació de la recerca en la gestió del parc 
Més rigor i objectivitat en la presa de decisió 
Accessibilitat a la millor informació  

Proposta Creació del consell científic:  
 
Amb la composició següent:  
a) La Presidència  correspon a  la presidenta de la Junta Rectora del Parc 
Natural.  
b)Un màxim de 10 persones en representació d’entitats que tenen com a 
finalitat prevista en els seus estatuts la recerca científica en temes de 
conservació marina i litoral, així com factors que la puguin afectar, 
nomenades per la persona titular de la direcció general competent en 
matèria de gestió d’espais naturals protegits.  
c) La Secretaria, que correspon a la directora del Parc Natural, i que participa 
en les sessions amb veu i sense vot. 
Es pot convocar a les reunions del Consell Científic persones expertes en les 
matèries a tractar, a iniciativa pròpia o a proposta d’altres  membres, que 
participen amb veu i sense vot. 
 
Amb les funcions següents:  
a)    Proposar actuacions de coneixement relacionades amb la conservació 
dels espais. (programa de recerca) 
b)  Assessorar a l’òrgan gestor del Parc Natural i a la Junta Rectora en temes 
de coneixement del patrimoni natural i les seves afectacions.  
c)    Validar el disseny i avaluar els resultats del seguiment científic dels espais 
i trametre les seves conclusions a l’òrgan gestor del Parc Natural i a la Junta 
Rectora.  
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d)    Emetre informe, previ a la informació pública, dels instruments de 
planificació de l’espai establerts a la Llei del parc pel que fa als aspectes de 
patrimoni natural i les seves afectacions.  
e)    Emetre informes a petició de l’òrgan gestor  i de la Junta Rectora. 
 

 
Codi fitxa 3.3.2 Àmbit  Activitats d'investigació 

Tema Autorització per activitats d’investigació   

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre el patrimoni natural 

Oportunitats Foment del coneixement, ús de les dades obtingudes per a la gestió del parc. 
Saber quines activitats de recerca es produeixen al parc  
Accessibilitat a la millor informació   
Més rigor i objectivitat en la presa de decisió 

Proposta Autorització de les activitats d'investigació per possible impacte significatiu 
sobre el patrimoni natural del parc i per coneixement si no està en el 
programa de recerca.  
 
Si està en el programa de recerca. Cal comunicació de les dates previstes 
Cal presentar la sol·licitud amb una antelació mínima  de 15 dies. 
 
En cas necessari, cal estudiar alternatives d'investigació fora de l'espai. 
 
Obligació de presentar una còpia dels treballs de la investigació realitzats o 
publicats (al finalitzar). 
 
Obligació de complimentar un formulari de dades senzill per facilitar l’ús de 
les dades obtingudes i la seva difusió.  
 
En qualsevol moment l’òrgan gestor pot sol·licitar informació sobre els 
resultats. 

 
Codi fitxa 3.3.3 Àmbit  Activitats d'investigació 

Tema Creació d’un Programa de Recerca  del parc 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Fomentar l'activitat científica i la difusió dels seus resultats 
Simplificació administrativa 

Proposta Creació d’un programa de recerca per fomentar l'activitat científica, tant 
aplicada com recerca pura i que prevegi les principals actuacions de recerca 
que s’han de realitzar a l’espai i fer difusió els resultats. 
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3.4 Busseig  
 
Codi fitxa 3.4.1 Àmbit  Busseig  

Tema Autorització centres d’immersió per operar al Parc  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Efecte marca parc  
Impuls socioeconòmic del territori 
Obtenció de dades reals de l’activitat 
 

Proposta Els  centres d’immersió han d’obtenir l’autorització per a la gestió d’activitats 
d’immersió amb escafandre autònom. 
 
El procediment per obtenir l’autorització per a la gestió d’activitats 
d’immersió realitzada per a centres d’immersió s’estableix mitjançant ordre 
de la persona titular de la conselleria competent en gestió d’espais naturals 
protegits. Aprovació en 1 any.  
 
Obligació de passar dades d’immersió i immersions amb ecobriefing i guies i 
tots els centres han de disposar de totes les autoritzacions i titulacions 
pertinents concedides per les administracions competents i qualificacions 
reconegudes segons la normativa vigent. 
 
Els centres d’immersió han d'aportar, amb caràcter mensual, còpia dels fulls 
d’embarcament de les embarcacions del centre on hi figuraran el dia, hora, 
lloc d’immersió, relació de clients, bussejadors i monitors/instructors del 
centre, amb especificació de les seves titulacions de busseig. 
 
Reconeixement i suport des de l’òrgan gestor com a divulgadors de l’espai i 
catalitzadors de ciència ciutadana. 
 
Prioritat en la assistència en cursos de guies del parc. 
 
L’autorització té una vigència d’1 any.  
 
Cal posar les condicions per fer les immersions (que impliqui control als 
centres francesos)- condicions equivalents per la normativa espanyola.  

 
Codi fitxa 3.4.2 Àmbit  Busseig  

Tema Limitació excepcional de l’activitat per impacte   
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Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats submarines 

Oportunitats Garantir que es pugui reaccionar ràpid en cas que es detecti un impacte 

Proposta La Direcció del Parc Natural pot:  
- limitar l’activitat de busseig a les zones on la sobrefreqüentació de 

bussejadors, posi en perill els hàbitats i espècies marines, 
especialment el coral•ligen. 

- establir un número màxim d’immersions o amarraments diaris en 
una boia de busseig  

en casos excepcionals i per motiu de protecció dels valors naturals 
degudament fonamentats en base a dades reals i objectives, un cop escoltats 
el Consell Científic i la Comissió Permanent de la Junta Rectora del Parc 
Natural i la reducció ha de tenir la durada mínima imprescindible per atendre 
la situació excepcional i d’urgència que la motiva.  
 
Si es mantingués la situació, en el termini de quatre mesos des que s’aplica la 
limitació s’ha d’iniciar la tramitació de l’ordre que modifiqui l’annex 
corresponent del Document normatiu del Pla. 

 
Codi fitxa 3.4.3 Àmbit  Busseig  

Tema Ús instruments motoritzats d’immersió 

Diagnosi   Problemes Soroll, pertorbació de l’ambient 
Impacte sobre les comunitats submarines  

Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar 

Proposta Es prohibeix la utilització d’instruments motoritzats d’immersió (scooter 
submarí, propulsors amb motor, etc.), excepte en el supòsit de busseig 
adaptat en cas de minusvàlida. 
  

 
Codi fitxa 3.4.4 Àmbit  Busseig  

Tema Titulació mínima, menors d’edat i acompanyants  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Recordar la normativa corresponent en la matèria  
Immersions de més qualitat 
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Proposta A fi de realitzar les activitats d’immersió amb escafandre autònom, cal 
disposar, com a mínim d’una titulació o certificació internacional  o nacional 
reconeguda a Catalunya per l’administració competent (en endavant 
qualificació reconeguda) de bussejador esportiu de segona classe, segons la 
qualificació que estableix l’Ordre d’1 de juny de 2000 del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
s’estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment 
d’obtenció d’equiparacions entre les qualificacions de l’ensenyament de 
submarinisme de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de 
submarinisme d’esbarjo, o el seu equivalent internacional.  
 
Els menors d’edat han de complir amb els requisits, limitacions i exclusions 
que estableix el Decret 175/2007, de 31 de juliol, pel qual s'estableixen les 
condicions perquè les persones menors d'edat practiquin activitats 
subaquàtiques d'esbarjo amb escafandre. Quan la immersió es faci a través 
d’un centre d’immersió, aquest s’ha d’assegurar que la immersió del menor 
compleix aquestes condicions i si es necessari un acompanyant per al menor, 
d’acord amb el Decret 175/2007, de 31 de juliol, en cap cas, aquest 
acompanyant pot ser la mateixa persona que faci de guia supervisor del grup. 

 
Codi fitxa 3.4.5 Àmbit  Busseig  

Tema Guia grup i ecobriefing  

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats submarines 

Oportunitats Promoure immersions de més qualitat i de coneixement de l’entorn 
Planificació adaptativa  
Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
 

Proposta Cada sortida ha de realitzar-se obligatòriament amb, almenys, una persona 
guia submarina independentment del número de bussejadors.  
 
Abans de cada immersió, un guia submarí ha de donar una explicació amb 
recomanacions sobre el comportament subaquàtic respectuós i la fragilitat 
de les comunitats biològiques que s’observen (ecobriefing). Posteriorment, 
com a mínim, un guia submarí del centre d’immersió ha d’acompanyar la 
immersió dels bussejadors, excepte en els supòsits per als que en els annexos 
corresponents es determina un número superior de guies acompanyants. 
 
“En qualsevol cas, els/les guies han de vetllar per la protecció del patrimoni 
natural i garantir la seguretat dels visitants. Entre d’altres funcions els/les 
guies han de: 
Donar informació precisa sobre les característiques de l’indret que es visita: 
tipus de fons, comunitats que s’hi podran observar, fragilitat. 
Evitar l’ús de material inadequat per a l’assoliment dels objectius de 
conservació de l’espai. 
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Evitar el fregament amb el fons per un llastat inadequat. 
Evitar els cops etzibats pels peus d’ànec o per altres mitjans de propulsió. 
Evitar l’ús de la fauna fixada com a mitjà de tracció contra els corrents. 
Garantir que les persones visitants guarden la distància de seguretat envers 
les comunitats de les coves i del coral·ligen. 
Garantir que no es capturen, manipulen ni molesten els organismes. 
Evitar les pràctiques de donar menjar als peixos (feeding).” 
 
Ratis número de bussejadors per guia (agafar els ratis consensuats amb el 
sector pel decret que està treballant pesca) Almenys a les RNP o un rati més 
estret - immersions de qualitat (potser també un bon mecanisme pel control 
dels francesos) 
 

 
Codi fitxa 3.4.6 Àmbit  Busseig  

Tema Límit de bussejadors per punt de busseig i simultàniament 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Planificació adaptativa  
Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Garantir que es pugui reaccionar ràpid en cas que es detecti un impacte 

Proposta El nombre màxim de d’immersions anuals, diàries o simultànies, i per a tot el 
parc, per totes les RNP, per una RNP o per a cada zona d’immersió per a la 
pràctica de la immersió, és el que es determina a l’annex x.  
 
En aquest sentit s’entén per anual el període comprés entre l’1 de gener i el 
31 de desembre del mateix any. 
 
Les immersions dels instructors o guies submarins en plantilla laboral dels 
centres d’immersió autoritzats no es comptabilitzen dins del màxim 
d’immersions determinades a l’annex corresponent. 
 
I de moment no es considera necessari establir cap màxim anual, diari o de 
simultaneïtat en el nombre d’immersions en les zones d’immersió  
corresponents, ni per al global de l’àmbit. 
 

 
Codi fitxa 3.4.7 Àmbit  Busseig  

Tema Busseig diürn i nocturn 

Diagnosi   Problemes Soroll, pertorbació de l’ambient 
Impacte sobre les comunitats submarines 
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Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar 

Proposta En general , la pràctica de busseig amb escafandre s’ha de fer des de la 
sortida fins a la posta del sol.  
 
No es permeten les immersions nocturnes a RNP.  
 
Les immersions nocturnes a parc han d'estar autoritzades anualment per 
l’administració competent amb informe previ favorable del Parc i 
comunicació prèvia cada vegada 

 
Codi fitxa 3.4.8 Àmbit  Busseig  

Tema Zones  de busseig  

Diagnosi   Problemes Compatibilització d’usos  

Oportunitats Efecte reserva  
Consolidació de les RNP com a llocs d’excel·lència dins l’espai protegit i per 
tant en millor estat de conservació. 
Zonificació d’usos 

Proposta Les RNP son zones de busseig i no es permet la pesca en cap de les seves 
modalitats. 
 
En la resta del parc, es pot bussejar excepte a les zones de pesca, sempre i 
quan, el busseig sigui compatible amb la l’activitat pesquera que s’hi 
desenvolupa o amb una limitació horària per no interferir amb aquesta 
activitat. 
 
Proposta associada a les fitxes 3.5.1 i 3.6.5 
 
DGPAM: seria convenient concretar més les condicions de la realització del 
busseig fora de les RNP. 

 
Codi fitxa 3.4.9 Àmbit  Busseig  

Tema Cursos d’iniciació i bateigs 

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats submarines 

Oportunitats Consolidació de les RNP com a llocs d’excel·lència per l’activitat dins l’espai 
protegit i per tant en millor estat de conservació. 
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Proposta No es permet la realització de cursos d’iniciació / primer nivell amb 
escafandre autònom ni  la realització de bateigs amb escafandre autònom a 
les RNP  

 
Codi fitxa 3.4.10 Àmbit  Busseig  

Tema Definició  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Facilitar la redacció del PRUG i la seva comprensió i aplicació 

Proposta No pretén ser una definició normativa de centre d’immersió  sinó en relació 
al que s’estableix al PRUG es d’aplicació per totes aquestes casuístiques.  
 
Centre d’immersió o de busseig: empresa, associació, escola o club esportiu 
que es dedica a realitzar activitats de transport d’usuaris per a l’exercici 
d’activitats d’immersió amb escafandre autònom, d’snorkel o apnea  
 

 
Codi fitxa 3.4.11 Àmbit  Busseig  

Tema Normes de seguretat  per l’activitat d’apnea profunda 

Diagnosi   Problemes Seguretat de les persones 

Oportunitats  

Proposta Les immersions sense escafandre autònom a profunditat superior a 10 
metres s’han de realitzar per un mínim de dues persones bussejadores 
simultàniament. 
 

 
Codi fitxa 3.4.12 Àmbit  Busseig  

Tema Ús aletes d’apnea per a immersió amb escafandre autònom 

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats submarines 

Oportunitats  
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Proposta Les persones que fan la immersió amb escafandre autònom no poden 
utilitzar aletes d’apnea enteses com a aletes de 80 cm o més de longitud, 
calculats des de la part del darrera del taló fins a la part davantera de l’aleta. 

 
Codi fitxa 3.4.13 Àmbit  Busseig  

Tema Busseig particulars  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Garanteix que tots els centres d’immersió que operen al parc tenen 
l’autorització corresponent  i no hi ha centres no regularitzats 

Proposta Possibilitat d’incorporar-se en al registre del parc de forma voluntària 
obtenint un descompte en la taxa per amarrament i la participació els cursos 
organitzats pel Parc. 
 
Qualsevol embarcació amb la qual  les persones usuàries particulars facin ús 
dels punts d’amarrament per a la pràctica de la immersió amb escafandre 
autònom pot gaudir del següent nombre màxim d’immersions: 
 
a) 6 en un dia 
b) 30 setmanals 
c) 120 anuals 

 
3.5 Pesca professional artesanal  

 
Codi fitxa 3.5.1 Àmbit  Pesca artesanal 

Tema Zones de pesca 

Diagnosi   Problemes Compatibilització d’usos  

Oportunitats Zonificació d’usos 

Proposta Zones de parc, necessàries pel manteniment de l’activitat pesquera, on no es 
permet el busseig, snorkel ni apnea o aquests s’han de fer amb una limitació 
horària, sempre i quan no interfereixin amb l’activitat pesquera. 
 
Proposta associada a les fitxes 3.4.8 i 3.6.5: Les RNP son zones de busseig i no 
es permet la pesca en cap de les seves modalitats. 

 
Codi fitxa 3.5.2 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Definició pesca artesanal  
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Diagnosi   Problemes Totes les embarcacions que operen al parc no són “pesca artesanal” 
Augment d’embarcacions que pesquen a Cap de Creus i que són “semi-
industrials” (ex. Embarcacions que abans pescaven Lluç al Golf de Lleó) 
Sobreexplotació dels recursos pesquers 

Oportunitats Promoure una pesca més sostenible i facilitar la supervivència de l’activitat 
pesquera i de les seves modalitats pesqueres 

Proposta Definició de que es considera pesca artesanal als efectes del PRUG i establint 
les seves característiques.  En cap cas entra en confrontació amb les 
definicions establertes a la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció 
marítimes. 
 
Característiques de l’embarcació: proposta pescadors en el marc de la 
participació   
 
Arts i modalitats de pesca artesanal permeses: tremalls, soltes, palangres de 
fons i palangrons (“palangrillos”), nanses, canyes de mà per a sargs (pesca del 
sarg “a l’amagada”), soltes bonitoleres (anomenades localment al cap de 
Creus bolitxes o bolitxs), joellers o soltes per a joells, xarambecos, fluixa, 
volantí, marisqueig de garotes a mà o amb garoteres tradicionals, pesca de 
sèpies “fer córrer la femella”, pesca de calamar amb potera i la pesca amb 
curricà a més de 200 metres de la línia de costa, de les illes o d’una cala 
abalisada. 

 
Codi fitxa 3.5.3 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Registre embarcacions pesca artesanal  

Diagnosi   Problemes Augment d’embarcacions que pesquen a Cap de Creus i que són “semi-
industrials” (ex. Embarcacions que abans pescaven Lluç al Golf de Lleó) 
Sobreexplotació dels recursos pesquers 

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai  
Efecte marca parc 
Impuls socioeconòmic del territori 
Promoure una pesca més sostenible i facilitar la supervivència de l’activitat 
pesquera i de les seves modalitats pesqueres  
 

Proposta Es  crea un registre de les embarcacions de pesca artesanal que pesquen al 
Parc Natural del Cap de Creus (són totes aquelles que compleixen amb les 
característiques establertes a la definició. Aquest registre es construeix a 
partir del registre de la DGPAM de les embarcacions de pesca artesanal 
autoritzades. 
 

 
Codi fitxa 3.5.4 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Carta de col·laboració voluntària  
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Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai protegit.  
Efecte marca parc 
Impuls socioeconòmic del territori 
Obtenció dades de l’activitat pesquera  

Proposta Implica la identificació de l'embarcació i dels galls amb els signes d'identitat 
del Parc, passar dades, observador. 

 
Codi fitxa 3.5.5 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Arts de pesca perduts  

Diagnosi   Problemes Evitar fregament amb el fons, ruptura d’espècies sèssils.  
Arts de pesca fantasma que continuen pescant.  
Minimitzar els impactes que la retirada de les xarxes pot provocar sobre 
l’entorn 

Oportunitats Recuperar arts de pesca que  poden seguir utilitzant-se pels pescadors. 
Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai protegit. 

Proposta Correspon al/a la pescador/a retirar sense malmetre el fons marí tots els 
seus ormeigs o arts de pesca. La impossibilitat d’extracció d’ormeigs o arts, 
s’ha de comunicar a l’òrgan gestor del Parc indicant el punt exacte de la seva 
pèrdua per implementar el mecanisme establert en el projecte de xarxes 
fantasma (Relacionat amb la fitxa: 3.17.5) 
 

 
Codi fitxa 3.5.6 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Regulacions addicionals  

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats submarines 

Oportunitats Garantir que es pugui reaccionar ràpid en cas que es detecti un impacte 

Proposta Es poden establir regulacions (vedes, horaris, ormeigs, etc.) excepcionals 
establertes per ordre a l'annex del PRUG per motius  previ informe DGPAM, 
per motiu de protecció dels valors naturals degudament fonamentats en 
base a dades reals i objectives, un cop escoltats el Consell Científic i la 
Comissió Permanent de la Junta Rectora del Parc Natural i La reducció ha de 
tenir la durada mínima imprescindible per atendre la situació excepcional i 
d’urgència que la motiva.  
 
Si es mantingués la situació, en el termini de quatre mesos des que s’aplica la 
limitació s’ha d’iniciar la tramitació de l’ordre que modifiqui l’annex x del 
Document normatiu del Pla. 
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Codi fitxa 3.5.7 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Bonitoleres  

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats submarines 

Oportunitats Manteniment de les tradicions  

Proposta Només es poden calar quatre bonitoleres en tot l’àmbit marí del Parc. Les 
autoritzacions s’atorguen mitjançant Resolució del DG pesca marítima. Cal 
contrastar amb DGPAM quantes s’autoritzen actualment 

 
Codi fitxa 3.5.8 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Escar i grumejar 

Diagnosi   Problemes Canvis en les comunitats de peixos i altres animals. Efectes nocius al donar 
aliment per atraure els peixos 

Oportunitats Contribuir a unes pesqueries més sostenibles 

Proposta Es permet escar només els hams i les nanses. 
 
Es permet grumejar només durant la pesca del sarg amb canya “a l’amagada” 
i la pesca del bonítol amb canya, fluixa o volantí, sempre i quan es faci en el 
mateix moment en què hom pesca. 
 
Com a esquer i grumeig s’han d’utilitzar animals no vius.  
 
Es permet l’ús de peixos i calamars artificials i les culleretes. 
 
Es prohibeix íntegrament la utilització d’esquers que continguin productes 
basats en substàncies químiques perilloses pel medi natural. 
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Codi fitxa 3.5.9 Àmbit  Pesca artesanal  

Tema Promoció d’una reglamentació especial al parc 

Diagnosi   Problemes Crisi del sector  

Oportunitats Foment i promoció d’una activitat més sostenible amb el medi 

Proposta Promoure amb la DGPAM:  
- una reglamentació especial al parc, exemple: 1 dia de descans a la 

setmana 
-  una reglamentació conjunta amb França o igual a la seva, exemple 

veda de pop, de llagosta o peix blau 
- una reglamentació de pesca-turisme d'acord amb la realitat del tipus 

de pesca de la zona, la pesca artesanal. 
 

 
3.6 Pesca recreativa 

 
Codi fitxa 3.6.1 Àmbit  Pesca recreativa  

Tema Registre pescadors 

Diagnosi   Problemes Sobreexplotació  

Oportunitats Corresponsabilitat dels objectius de l’espai 
Obtenció de dades reals de l’activitat 
Contribuir a unes pesqueries més sostenibles 
 

Proposta Es crea un registre pescadors del Parc vinculat a autoritzacions anuals amb 
full de captures, número de captures, espècies, talles mínimes (cal treballar-
ho en el marc de la participació) 
 
Es proposa fer una app, possibilitat de fer-ho via federacions i associacions  
full de captures validat per la comissió científica. 

 
Codi fitxa 3.6.2 Àmbit  Pesca recreativa 

Tema Escar i grumejar 

Diagnosi   Problemes Canvis en les comunitats de peixos i altres animals. Efectes nocius al donar 
aliment per atraure els peixos 
Potencial perill procedent dels esquers exòtics 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural 

25 
 

Oportunitats Contribuir a unes pesqueries més sostenibles 

Proposta No es permet grumejar. 
 
Com a esquer s’han d’utilitzar animals no vius.  
 
Es permet l’ús de peixos i calamars artificials i les culleretes. 
 
Es prohibeix íntegrament la utilització d’esquers que continguin productes 
basats en substàncies químiques perilloses pel medi natural. 

 
Codi fitxa 3.6.3 Àmbit  Pesca recreativa  

Tema Promoció de pesca recreativa més sostenible   

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Contribuir a unes pesqueries més sostenibles 
 

Proposta Promoure la figura del tutor de pesca mitjançant les federacions i 
associacions. 
 
Promoure de la pesca sense mort. 
 
Promoure i difondre la guia de bones pràctiques per a la pesca recreativa: 
limitar temps a l'aigua, canviar de zona per evitar sobrepressió, autolimitar-
se les  captures abans d'arribar als límits reals. 

 
Codi fitxa 3.6.4 Àmbit  Pesca recreativa  

Tema Obligació de tallar la aleta caudal als peixos pescats mitjançant la pesca 
recreativa 

Diagnosi   Problemes Furtivisme: Pescadors que amb la llicència recreativa pesquen 
professionalment 
Competència deslleial 

Oportunitats Descriminalitzar als pescadors recreatius 

Proposta Obligació de tallar la aleta caudal als peixos pescats per pesca recreativa. 
  
Prova pilot a Cap de creus i plantejar a la DGPAM si funciona que es pogués 
estendre a l'activitat de pesca recreativa en general. 

 
Codi fitxa 3.6.5 Àmbit  Pesca artesanal 
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Tema Zones de pesca 

Diagnosi   Problemes Compatibilització d’usos  

Oportunitats Zonificació d’usos 

Proposta Zones de parc, necessàries pel manteniment de l’activitat pesquera, on no es 
permet el busseig, snorkel ni apnea o aquests s’han de fer amb una limitació 
horària, sempre i quan no interfereixin amb l’activitat pesquera. 
 
Proposta associada a les fitxes 3.4.8 i 3.5.1: Les RNP son zones de busseig i no 
es permet la pesca en cap de les seves modalitats. 
 
Àrea especial de pesca marítima recreativa com a prova pilot  

 
3.7 Nàutica recreativa a motor 

 
Codi fitxa 3.7.1 Àmbit  Nàutica recreativa a motor 

Tema Registre de ports, estacions nàutiques i empreses nàutiques 
Carta de col·laboració voluntària per ports, estacions nàutiques, empreses 
nàutiques, ...  
 

Diagnosi   Problemes Alguns usuaris desconeixen el parc i les seves normes 

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Efecte marca parc 
Impuls socioeconòmic del territori 
Obtenció dades reals de l’activitat nàutica   

Proposta Es  crea un registre de ports, estacions nàutiques i empreses nàutiques que 
operen al parc i s’estableix una carta de col·laboració voluntària que un 
Implica la identificació de l'empresa amb els signes d'identitat del Parc, 
passar dades, observador, difusió normes del Parc als clients, ... 
 
Prioritat en la assistència en cursos de guies del parc. 
 

 
3.8 Nàutica recreativa sense motor (Piragües, caiacs, canoes i altres 
artefactes sense propulsió mecànica) 

 
Codi fitxa 3.8.1 Àmbit  Nàutica recreativa sense motor 

Tema Autorització o Registre d’empreses de nàutica recreativa sense motor i 
Carta de col·laboració voluntària per d’empreses de nàutica recreativa sense 
motor (cal decidir-ho en el marc de la participació) 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural 

27 
 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Efecte marca parc 
Impuls socioeconòmic del territori 
Obtenció dades reals de l’activitat  

Proposta Es  crea un registre d’empreses de nàutica recreativa sense motor que operen 
al parc i s’estableix una carta de col·laboració voluntària que un Implica la 
identificació de l'empresa amb els signes d'identitat del Parc, passar dades, 
observador, difusió normes del Parc als clients, ... 
 
Prioritat en la assistència en cursos de guies del parc. 
 

 
Codi fitxa 3.8.2 Àmbit  Nàutica recreativa sense motor 

Tema Rutes i desembarcament  

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats litorals  
 

Oportunitats  

Proposta S’estableixen les rutes de caiac i les cales de desembarcament. S’ha de sortir 
de l’aigua sempre per cala i utilitzar els camins (cal establir-les en el marc de 
la participació) 

 
3.9 Vies braves  

 
Codi fitxa 3.9.1 Àmbit  Vies braves 

Tema Es prohibeix la instal·lació de vies braves 

Diagnosi   Problemes Nous abalisaments 
Possible impacte sobre les comunitats submarines (fanerògames marines, 
nacres) i litorals  
 

Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar  

Proposta Es prohibeix la instal·lació de vies braves. 

 
3.10 Nedar i córrer 

 
Codi fitxa 3.10.1 Àmbit  Nedar i córrer 
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Tema Sortida i entrada a mar  

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats litorals  
 

Oportunitats  

Proposta Sortir i entrar sempre per cala  o embarcació i s’ha de córrer pel camí. En 
qualsevol cas no es pot pujar per les roques.  
 
En el cas de ser una activitat organitzada cal una embarcació de suport per 
evitar trepig en cas de cansament, emergència, etc. 

 
3.11 Transport de passatgers 
 
Codi fitxa 3.11.1 Àmbit  Transport de passatgers  

Tema Desembarcament  

Diagnosi   Problemes Sobrefreqüentació 
Seguretat 
 

Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar  
 

Proposta Cal fer constar a la sol·licitud de transports marítims els llocs de  
desembarcament independentment del número de persones que 
desembarquen.  
 
Les activitats de lleure comercialitzades consistents en el desembarcament 
de més de 20 persones en plages o cales del Parc només s'admeten a cala 
Montjoi i cal Jóncols, prèvia autorització municipal i informe del parc.  
 

 
Codi fitxa 3.11.2 Àmbit  Transport de passatgers  

Tema Registre de les empreses de transport de passatgers associat a la  
Carta de col·laboració  voluntària per empreses de transport de passatgers 
 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Efecte marca parc 
Impuls socioeconòmic del territori  
Obtenció dades reals de l’activitat  
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Proposta Es  crea un registre de les empreses de transport de passatgers que operen al 
parc i s’estableix una carta de col·laboració voluntària que un Implica la 
identificació de l'embarcació amb els signes d'identitat del Parc, passar 
dades, observadors. 
 
Prioritat en la assistència en cursos de guies del parc. 
 

 
Codi fitxa 3.11.3 Àmbit  Transport de passatgers  

Tema Prevenció de la contaminació acústica  

Diagnosi   Problemes Contaminació acústica derivada de festes, música en les embarcacions i per 
tocar la botzina sense raons aparents 
Soroll 
Impacte sobre les comunitats submarines i litorals 

Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i que cal conservar  
  

Proposta S’ha d’evitar l’excés de soroll.  
 
En qualsevol cas, les empreses de transport de passatgers no poden 
comercialitzar festes dins l’àmbit del parc.   
 
La música no potser sentida des de una altra embarcació o des de terra. 
No es permet tocar la botzina, excepte per motius de seguretat.  

 
Codi fitxa 3.11.3 Àmbit  Transport de passatgers  

Tema Activitat d’estructures flotants 

Diagnosi   Problemes Contaminació acústica derivada de festes, música en les embarcacions i per 
tocar la botzina sense raons aparents. 
Soroll 
Impacte visual 

Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i  que cal conservar.  

Proposta No es permeten les activitats recreatives d’estructures flotants inflables a 
l’àmbit marí del Parc  

 
Codi fitxa 3.11.4* Àmbit  Transport de passatgers  

Tema Llocs d’aturada i activitats associades  

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre les comunitats litorals i terrestres 
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Oportunitats Organització de l’espai i de les activitats associades  

Proposta S’estableixen les zones d’aturada i les activitats associades a cada punt 
d’aturada. (cal establir-les en el marc de la participació). 

 
 
 

3.12 Extracció de Corall Vermell (Corallium rubrum) 
 

Codi fitxa 3.12. Àmbit  Extracció corall vermell  

Tema Es prohibeix l'extracció de corall vermell 

Diagnosi   Problemes Sobreexplotació  

Oportunitats Recuperació de l’espècie  
Recuperació d’un hàbitat essencial 

Proposta Es prohibeix l'extracció de corall vermell a tot el parc 

 
3.13 Vigilància  

 
Codi fitxa 3.13.1 Àmbit  Vigilància   

Tema Vigilància mínima 

Diagnosi   Problemes Furtivisme 
Incompliment de les normatives 
Desconeixement i desinformació de l’espai protegit i de les normatives  
Existeix la voluntat però manquen mitjans materials i humans per fer efectiva 
la vigilància necessària a l’espai    

Oportunitats Garantir una vigilància mínima 
Garantir el compliment de les normatives per part de tothom i no només per 
part de la ciutadania i la població local conscienciades. 
Promoure actituds respectuoses i evitar la desmotivació dels que ja les tenen. 
 

Proposta S’estableix normativament el quadrant de vigilància mínima que s’ha de dur 
a terme a l’àmbit marí del Parc pel Cos d’Agents Rurals (a definir amb el 
CAR). 

 
3.14 Activitats organitzades i concursos 

 
Codi fitxa 3.14.1 Àmbit  Activitats organitzades i concursos 
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Tema  
Concursos imatge submarina 

Diagnosi   Problemes Sobrefreqüentació 
Possible impacte sobre les comunitats submarines 

Oportunitats Promoció de l’espai 
Obtenció dades reals de l’activitat 

Proposta La celebració de concursos d’imatge submarina requereixen l’autorització 
prèvia de l’òrgan gestor del Parc.  
 
Les imatges presentades al concurs es cedeixen a l’OG del Parc amb finalitats 
divulgatives no lucratives i fent esment a l’autor. 
 

 
Codi fitxa 3.14.2 Àmbit  Activitats organitzades i concursos 

Tema  
Activitats organitzades 

Diagnosi   Problemes Sobrefreqüentació 
Possible impacte sobre les comunitats submarines i litorals 

Oportunitats Promoció de l’espai 
Obtenció dades reals de l’activitat 

Proposta La realització d’activitats organitzades requereixen l’autorització prèvia de 
l’òrgan gestor del Parc. La seva obtenció obliga a retornar informació de 
l’esdeveniment: número de participants, lloc, etc.  
 
 

 
Codi fitxa 3.14.3 Àmbit  Activitats organitzades i concursos 

Tema  
Fondeig lliure en la realització d’activitats organitzades i concursos 

Diagnosi   Problemes Sobrefreqüentació 
Possible i mpacte sobre les comunitats submarines (fanerogames marines) 

Oportunitats  

Proposta No es permet el fondeig lliure en el marc de la realització d’activitats 
organitzades ni concursos  
 
 

 
Codi fitxa 3.14.4 Àmbit  Activitats organitzades i concursos 

Tema  
Divulgació espai protegit 
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Diagnosi   Problemes Desconeixement i desinformació de l’espai protegit i de les normatives  
 

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai  
Impuls socioeconòmic  
Conscienciació  
 

Proposta En el marc de la realització d’activitats organitzades ni concursos s’ha de fer 
difusió de que l’activitat es fa en un espai protegit, de les normes del mateix i 
dels seus valors.  
 

 
3.15 Autoritzacions  
 
Codi fitxa 3.15.1 Àmbit  Autoritzacions 

Tema Procediment d’autorització 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats  

Proposta Antelació mínima de sol·licitud 15 dies de la data prevista. 
 
Silenci positiu si ho entregues abans de 15 dies i negatiu si no has complert 
amb l’antelació mínima. 
 
Per incompliment de les condicions establertes l'OG pot revocar 
l'autorització i no acceptació a la següent sol·licitud. 

 
3.16 Revisió del PRUG 

 
Codi fitxa 3.16.1 Àmbit  Revisió del PRUG 

Tema Revisió del PRUG 

Diagnosi   Problemes Assoliment o no dels objectius del PRUG 

Oportunitats Planificació adaptativa 

Proposta El conseller competent en matèria de gestió d’espais naturals protegits pot 
modificar els annexos del Document normatiu del Pla si escau. 
  
Les condicions en que es realitzen les diferents activitats ludicoesportives 
permeses a l'espai poden ser objecte de regulació mitjançant la creació de 
nous annexos o la modificació dels existents. 
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3.17 Educació ambiental, sensibilització, difusió i comunicació 

 
Codi fitxa 3.17.1 Àmbit  Educació ambiental, sensibilització, difusió i comunicació 

Tema Programa de comunicació i educació ambiental 

Diagnosi   Problemes Desconeixement i desinformació de l’espai protegit i de les normatives  
Possible impacte sobre les comunitats submarines i litorals  
 

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Promoció de l’espai i dels seus valors 
 

Proposta Elaborar un programa de comunicació i educació ambiental que reculli els 
següents aspectes: 

- Campanya de difusió dels usos permesos i no permesos. 
- Senyalització in situ: on som, què és pot fer i què no. 
- Fer difusió dels límits del ENP a les empreses privades que gestionen 

cartografies digitals. 
- Promoure i potenciar de la web i les xarxes socials: transparència,  

informació disponible per a tothom. 
- Promoure la transparència de la informació ambiental i científica 

existent i buscar la manera de que arribi a tots els sectors implicats. 
- Posar estudis i articles científics a disposició de tothom. 
- Projecte escoles blaves. 
- Projectes de comunicació per trencar rols assignats, parlar en positiu 

dels usuaris i les activitats que desenvolupen, contra la 
criminalització 

- Xerrades informatives als municipis: policia local, personal oficines 
turisme, organitzacions, entitats, empreses... 

- Xerrades bones pràctiques, edició de fulletons i guies de bones 
pràctiques: fondeig, pesca recreativa, etc. 

- Mapa de praderies de posidònia, fer difusió i tríptics. 
- Informació ambiental vinculada a l’ús de boia: Parc, recollida 

d’escombraries. 
Per involucrar i donar suport als sectors associatius, empresarials i públics en 
tasques d’informació i sensibilització als usuaris de l’espai. Així com, crear 
sinergies i campanyes de col·laboració entre el parc i els diferents actors del 
territori.  
 

 
Codi fitxa 3.17.2 Àmbit  Educació ambiental, sensibilització, difusió i comunicació 
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Tema Formació guies i informadors  

Diagnosi   Problemes Desconeixement i desinformació de l’espai protegit i de les normatives  
Possible impacte sobre les comunitats submarines i litorals  
 

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Promoció de l’espai i dels seus valors 
 

Proposta Elaboració de cursos guies terrestres i subaquàtics. 
 
Elaboració de cursos informador del parc per empreses que operen a l'espai 
(ex. Ports, nàutiques, etc.). 
 

 
Codi fitxa 3.17.3 Àmbit  Educació ambiental, sensibilització, difusió i comunicació 

Tema Centre d’informació i documentació  

Diagnosi   Problemes Desconeixement i desinformació de l’espai protegit i de les normatives  
Possible impacte sobre les comunitats submarines 
 

Oportunitats Promoció de l’espai i dels seus valors 
 

Proposta Estudi de viabilitat de la creació d’un Centre de documentació i informació 
per a la ciutadania amb informació contrastada científicament.  

 
Codi fitxa 3.17.4 Àmbit  Educació ambiental, sensibilització, difusió i comunicació 

Tema Foment de la ciència ciutadana  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Promoció de l’espai i dels seus valors 
Obtenció de dades de l’espai 
 

Proposta Ciència ciutadana al parc: fomentar la participació dels sectors en activitats 
de monitoreig i conservació. 
 
Involucrar entitats i empreses. 
 

 
Codi fitxa 3.17.5 Àmbit  Educació ambiental, sensibilització, difusió i comunicació 
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Tema Campanya de promoció del projecte de xarxes fantasma 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines 
Pesca fantasma  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
 

Proposta Projecte recuperació d'arts de pesca perduts, feina important al parc 
involucrant entitats de pesca, centres de busseig, pescadors artesanals. 

 
3.18 Neteja i recollida d’escombraries  

 
Codi fitxa 3.18.1 Àmbit  Neteja i recollida d’escombraries  

 
Tema Neteja i recollida d’escombraries  

 

Diagnosi   Problemes Gran nombre d’escombraries a mar i al litoral  
Impacte visual 

Oportunitats  

Proposta Promoure un servei de recollida d'escombraries des de embarcació: pelicans. 
  
Promoure un servei de recollida d'escombraries des de terra. 
 
Treballar la possibilitat de establir conveni amb els municipis, projecte 
ACT4LITTER (ARC), ACA. 
 
Instal·lació de WC per ús turístic en llocs de màxima afluència. 

 
3.19 Programa de seguiment  

 
Codi fitxa 3.19.1 Àmbit  Programa de seguiment 

Tema Programa de seguiment  

Diagnosi   Problemes Desconeixement  

Oportunitats Planificació detallada de les activitats de seguiment a l’espai protegit i de les 
necessitats de coneixement 
Planificació adaptativa  

Proposta Dissenyar un programa de seguiment: biològic, meteorològic i d'activitats.  
 
Necessitat d’obtenció de dades de temperatura (Cal treballar amb l’Oficina 
canvi climàtic). 
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Ampliar el seguiment extensiu de posidònia per conèixer l'estat de 
conservació de l'hàbitat i poder zonificar millor les zones de busseig lliure i 
les zones on seria convenient posar boies ecològiques.  
 
De moment cal incorporar les cales, on està prevista la instal·lació dels camps 
de boies, al seguiment actual. 

 
3.20 Delimitació  

 
Codi fitxa 3.20.1 Àmbit  Delimitació  

Tema Delimitació  

Diagnosi   Problemes Desconeixement dels límits de l’espai  
Infraccions per desconeixement  
Elevat cost de la delimitació  

Oportunitats  

Proposta Estudi viabilitat balissament del parc i les seves zones.  
 
Estudi viabilitat de delimitar mitjançant pilones a terra i enfilacions. 
Gestió amb les empreses privades que gestionen cartografies digitals per 
incorporar els límits de l’espai i les diferents zones en aquestes cartografies. 
 

 
3.21 Pernoctació  

 
Codi fitxa 3.21.1 Àmbit  Pernoctació  

Tema Pernoctació 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats marines i litorals 
Impacte visual, sonor i lumínic  
Escombraries a mar i al litoral  
Impacte visual 

Oportunitats Transmetre la qualitat del ambient visual, sonor i lumínic com valors intrínsecs 
de l’espai protegit i  que cal conservar. 

Proposta S’habiliten àrees de pernoctació controlada amb serveis (recollida 
d'escombraries, WC...). Cal decidir els indrets on s’establiran d’acord amb la 
normativa del PE (treballar en el marc de la participació) 

 
3.22 Abalisament cales 

 
Codi fitxa 3.22.1 Àmbit  Abalisament cales  
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Tema Abalisament cales 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines (Posidònia oceànica i nacres) 
Impacte visual 
No hi ha accessibilitat de mar a terra en algunes cales abalisades 

Oportunitats  

Proposta Les cales s’han d’abalisar correctament: 

 Cal incloure canal de desembarcament en les cales abalisades. 

 La zona de bany com a mínim han de fer 200m des de la línia de 
costa, excepte en el cas de Cala Tavallera. 

 Sobre praderies de fanerògames marines o les seves barbades, 
l’ancoratge dels sistemes de balisament ha de ser de baix impacte 
reconegut, prioritzant els de tipus barrina. 

 Aquests sistemes no es retiraran cada any, s’han de marcar per tal de 
reutilitzar a les següents temporades.  

 Tots aquests sistemes s’instal·laran amb una boia intermèdia per 
evitar l’arrossegament de la cadena o el cap del fons. 

 

 
3.23 Accessibilitat 

 
Codi fitxa 3.23.1 Àmbit  Accessibilitat  

Tema Accessibilitat 

Diagnosi   Problemes Impacte sobre el patrimoni natural (comunitats litorals, roques). 
No hi ha accessibilitat de mar a terra en algunes cales abalisades. 
Necessitat d’utilitzar aparcaments fora dels horaris establerts. 
Necessitat d’aparcaments. 
Necessitat d’alguns corriols per accedir a mar a pescar. 

Oportunitats  

Proposta S’estableixen llocs  de desembarcament pels caiacs 
 
Cal fer una gestió òptima dels aparcaments (llocs, horaris...) 
 
S’estableixen uns corriols d’ 1 m per accedir a mar per garantir l’accessibilitat 
a les zones de pesca. Cal decidir indrets (treballar en el  marc de la 
participació) 

 
Codi fitxa 3.23.2 Àmbit  General 

Tema Accés per a realitzar activitats a mar  
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Diagnosi   Problemes Impacte sobre el patrimoni natural (comunitats litorals, roques). 

Oportunitats  

Proposta L’ accés a peu per a realitzar activitats a mar sempre s’ha de fer  per camins i 
dins la RNI terrestre únicament pels camins i senders degudament 
senyalitzats 

 
3.24 Empreses col·laboradores  
 
Codi fitxa 3.24.1 Àmbit  Empreses col·laboradores 

Tema Empreses col·laboradores 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Efecte marca parc  
Impuls socioeconòmic del territori 

Proposta Promoure una etiqueta d'empresa col·laboradora amb el parc 
 
Iniciar el tràmit per la obtenció de la CETS 
 
Associat a les fitxes: 3.4.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.7.1, 3.8.1, 3.11.2 

 
3.25 Participació 
 
Codi fitxa 3.25.1 Àmbit  Participació 

Tema Consell de cooperació 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Participació 

Proposta Donar impuls al Consell de cooperació a partir dels participants en la 
elaboració del PRUG i de les inèrcies generades en la seva redacció. 

 
3.26 General  

 
Codi fitxa 3.26.1 Àmbit  General 
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Tema Convenis amb els municipis 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats Corresponsabilitat amb els objectius de l’espai 
Treballar cooperativament amb els municipis 
Foment socioeconòmic 

Proposta Es poden fer convenis amb els municipis per:  
- Gestió dels camps de boies 
- Neteja cales 
- Campanyes de comunicació, difusió i sensibilització 
- Etc 

(Cal treballar-ho en el marc de la participació) 

 
Codi fitxa 3.26.2 Àmbit  General 

Tema Manipulació i extracció del patrimoni natural i cultural  

Diagnosi   Problemes Possible impacte sobre la fauna, flora, hàbitat, restes arqueològiques i roques 
de la RNI 

Oportunitats  

Proposta No es pot manipular, tocar, extreure ni alterar la flora i la fauna ni les restes 
arqueològiques, roques dins la RNI, ni alterar l’estructura de l’hàbitat de 
manera intencionada d’acord amb la Llei del Parc.  

 
Codi fitxa 3.26.3 Àmbit  General 

Tema Subministrament aliment a la fauna 

Diagnosi   Problemes Canvis en les comunitats de peixos i altres animals. Efectes nocius al donar 
aliment per atraure els peixos 

Oportunitats  

Proposta Es prohibeix el subministrament a la fauna de qualsevol tipus d’aliment, 
llevat dels casos en què s’especifiqui en els apartats de pesca professional i 
esportiva (escar i grumejar). 
 

 
Codi fitxa 3.26.4 Àmbit  General 

Tema Extracció restes arqueològiques submergides 
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Diagnosi   Problemes Impacte sobre les comunitats submarines i litorals 
Impacte sobre el patrimoni arqueològic  

Oportunitats  

Proposta Es prohibeix l’extracció no autoritzada de restes arqueològiques 
submergides. És obligatori comunicar la localització de restes arqueològiques 
submarines al departament de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de patrimoni cultural que ho ha de comunicar a l’òrgan gestor del 
Parc. 

 
Codi fitxa 3.26.5 Àmbit  General 

Tema Benzinera 

Diagnosi   Problemes Seguretat 
Possible impacte sobre les comunitats marines i litorals  

Oportunitats  

Proposta Promoure que s’instal·li una benzinera a Cadaqués per evitar abocaments.  
 
Cal especificar les condicions per fer-la i garantir que no hi hagi accidents ni 
impactes ambientals deguts a aquests 

 
3.27 Infraccions i sancions  

 
Codi fitxa 3.27.1 Àmbit  Infraccions i sancions 

Tema Infraccions i sancions 

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats  

Proposta Qualsevol acció o omissió que contravingui les normes establertes al PRUG és 
considera infracció d’acord amb les previsions de l’article 18 de la Llei 
4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus, sense perjudici de les 
infraccions previstes a la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció 
marítimes. 
 
Qualsevol acció o omissió que contravingui les normes establertes al PRUG 
serà sancionable d’acord amb les previsions de l’article 20 de la Llei 4/1998, 
de 12 de març, de protecció de Cap de Creus i a les de qualsevol altra 
disposició que sigui d’aplicació. 
 
Qualsevol acció o omissió que contravingui les normes en matèria de pesca 
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marítima en l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus serà sancionable 
d’acord amb les previsions de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció 
marítimes. 
 
Qualsevol acció o omissió que contravingui les normes establertes el Text 
refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant serà sancionable  
d’acord amb les previsions del règim sancionador de la Llei 5/1998, de 17 
d’abril, de Ports de Catalunya (Article 37). 

 
Codi fitxa 3.27.2 Àmbit  Infraccions i sancions 

Tema Restitució dels danys ocasionats  

Diagnosi   Problemes  

Oportunitats  

Proposta Els infractors estan obligats en qualsevol cas, a reparar els danys ocasionats i 
els elements alterats al seu estat inicial segons el què dicta l’article 23 de la 
Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus. 

 


