
ORDRE ACC xxx/2022, de  xxxx, d’aprovació del 
Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc 
Natural de Cap de Creus 
 

L’article 144 apartat 2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que 

correspon a la Generalitat, en matèria d’espais naturals, la competència 

exclusiva que, respectant el que disposa l’article 149.1.23 de la Constitució, 

inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, 

delimitació, planificació i gestió d’espais naturals i d’hàbitats protegits situats a 

Catalunya. 

 

La Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus, té per objecte 

l’establiment d’un règim jurídic i de gestió per a la preservació estricta i la 

restauració, quan escaigui, dels sistemes naturals terrestres i marins de la 

península de Cap de Creus, dels valors geològics, botànics, faunístics i 

ecològics i dels elements d’interès cultural que conté i de la integritat del seu 

paisatge.  

 

A l’article 10 de la Llei 4/1998, de 12 de març, determina que per a desplegar i 

aplicar el seu règim jurídic, l’ordenació i la planificació de l’ús i la gestió del parc 

s’han de dur a terme per mitjà dels següents instruments de planificació: el Pla 

especial de protecció del medi natural i el paisatge, el Pla rector d’ús i gestió, i 

per plans, normes i programes específics. A més, estableix que aquests 

instruments s’han de formular congruentment amb les disposicions que 

contenen els diversos articles de la Llei i poden establir totes les limitacions 

addicionals que resultin necessàries per a assolir els objectius de protecció 

establerts.  

 

L’article 6 de la Llei 4/1998, de 12 de març, estableix les normes generals de 

protecció. En l’àmbit del parc, és aplicable el règim del Pla d’espais d’interès 

natural (Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals i Decret 328/1992, de 14 

de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural).  

 



Concretament, pel que fa a l’activitat pesquera, únicament s’admet el 

desenvolupament de la pesca artesanal i esportiva i els usos i les activitats 

tradicionals de cap de Creus. Resta prohibida la pesca d’arrossegament i 

d’encerclament, i també els concursos de pesca marítima de superfície i 

submarina.  

 

L’article 8 de la Llei 4/1998, de 12 de març, estableix el règim de protecció de 

les reserves naturals, prohibint qualsevol activitat a la reserva natural integral 

llevat de les científiques de recerca i de maneig i de divulgació dels seus valors. 

A les reserves naturals parcials no són permeses en cap cas les activitats que 

puguin perjudicar els valors o els béns protegits. 

 

El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de 

Cap de Creus aprovat mitjançant Resolució MAH/2618/2006, de 28 de juliol, 

per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual 

s'aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge, té com a objectiu l’establiment dels aspectes globals i estratègics de 

l’ordenació del parc, així com l’establiment de totes aquelles determinacions 

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

En diversos articles s’estableix que ha de venir determinat  pel PRUG: 

L’article 23 del Pla especial tracta sobre els usos i activitats pesqueres i 

marisqueres, i estableix que el Pla Rector d’Ús i Gestió ha de determinar en 

relació amb l’activitat pesquera professional i amb la pesca esportiva: les arts 

permeses, les seves característiques autoritzades i el seu règim i període 

d’utilització a les diferents zones del parc, la regulació del marisqueig, els 

períodes de veda aplicables a les espècies, el límit màxim de captures i l’esforç 

de pesca simultània. 

 

L’article 24 del Pla especial, sobre les activitats de recol·lecció, estableix que el 

PRUG pot incloure mesures addicionals, si escau.  

 

L’article 27 del Pla especial, sobre la protecció de la flora i vegetació, estableix 

que el PRUG ha de formular directrius de gestió en les àrees ocupades per 

poblacions d’espècies endèmiques de la flora i de les espècies d’interès 



comunitari presents en l’àmbit del Pla especial que garanteixin mantenir-les 

globalment en un estat de conservació favorable.  

 

L’article 29 del Pla especial, de protecció dels hàbitats d’interès comunitari, 

estableix que el PRUG ha de formular directrius de gestió en les àrees 

ocupades per hàbitats d’interès comunitari en l’àmbit del Pla especial que 

garanteixin mantenir-les globalment en un estat de conservació favorable. 

 

L’article 31 del Pla especial, sobre protecció de fauna salvatge, estableix que el 

PRUG ha de formular directrius i mesures de gestió en les àrees ocupades per 

poblacions de fauna d’interès comunitari en l’àmbit del Pla especial que 

garanteixin mantenir-les globalment en un estat de conservació favorable. 

 

L’article 39 del Pla especial, sobre els usos i les activitats esportives i 

recreatives al medi marí,  estableix que el PRUG ha de definir les condicions 

amb les quals s’ha de desenvolupar l’activitat d’immersió, submarinisme, 

fondeig o amarratge, navegació amb motor o sense o amb altres ginys  flotants 

a pedals, rems o similars en l’àmbit del Pla especial i que a les reserves 

naturals parcials el PRUG ha de determinar el número màxim d’embarcacions, 

d’escafandristes i d’immersions en cada zona. 

 

El Parc Natural del Cap de Creus forma part dels llocs inclosos en la llista de 

zones especialment protegides d’importància per a la Mediterrània (d’ara 

endavant ZEPIM), des de desembre de 2001, que van ser definides en un dels 

protocols del Conveni de Barcelona (Barcelona 1976/1995) relatiu a la 

protecció de la Mar Mediterrània contra la contaminació i que obliguen a 

protegir, preservar i gestionar, entre d’altres objectius, les zones que siguin 

incloses en aquest marc de protecció. 

 

El Parc Natural de Cap de Creus forma part de l’espai de la xarxa natura 2000, 

anomenat Cap de Creus amb codi ES5120007 d’acord amb la Directiva 

d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE) i la Directiva aus (Directiva 79/409/CEE) i està 

inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural. 

 



A més, a l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus hi trobem diferents 

béns culturals i naturals, espècies i hàbitats vulnerables, protegits per la 

normativa catalana, estatal, europea o considerats per diferents convenis i 

acords internacionals que tracten de la protecció del patrimoni natural i cultural. 

 

Tot aquests valors naturals subaquàtics permeten el desenvolupament de 

diferents activitats econòmiques, entre les quals la pesca artesanal, la pesca 

recreativa, el busseig amb escafandre i la nàutica recreativa, regulats de 

manera general mitjançant la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció 

marítimes i es tracten en detall en aquest PRUG. 

 

Aquest Pla rector d’ús i gestió (PRUG) es basa en els resultats dels treballs 

cientificotècnics realitzats, en el procés participatiu engegat per a la seva 

elaboració amb els agents del territori i en la normativa vigent de la pràctica de 

les activitats professionals i esportives que tenen lloc al medi marí del Parc 

Natural de Cap de Creus, en la conservació del medi natural i del patrimoni 

històric i en la consideració de la problemàtica al parc. En aquest sentit, les 

normes descrites en aquest PRUG volen regular les activitats que es porten a 

terme al parc per tal de garantir la conservació del medi natural. Així, el PRUG 

estableix unes mesures adaptades a les necessitats biològiques i 

socioeconòmiques del parc, que han de permetre mantenir en bon estat les 

espècies i els hàbitats marins (sobretot els ecològicament més vulnerables i/o 

protegits per la normativa, convenis o acords nacionals i internacionals) i les 

restes arqueològiques submergides, tot i garantint la seguretat dels usuaris i la 

sostenibilitat de les activitats econòmiques. 

 

Abans de l’inici de la tramitació formal de la Ordre s’ha realitzat d’un procés 

diàleg previ amb el territori. S’han realitzat 105 reunions amb els diferents 

agents territorials: diferents administracions públiques, especialment amb els 

Ajuntaments de Roses, Cadaqués, Port de la Selva i Llançà, el sector de la 

pesca recreativa, el sector del busseig, el sector d’activitats aquàtiques, el 

sector de la nàutica recreativa, el sector científic i de conservació, sector social 

i sector turístic.  



A més, en l’àmbit de la pesca professional d’arts menors, d’acord amb el Decret 

1118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca extractiva 

a Catalunya, s’ha constituït el Comitè de Cogestió de la Pesca al Cap de Creus. 

La seva composició és:  

 4 membres de l’àmbit del sector pesquer d’arts menors Membres: 

pescadors de Roses, Cadaqués, Llança i el Port de la Selva.  

 1 membre de l’àmbit de representants del sector pesquer, 

concretament el representant de la Federació Territorial de 

Confraries de Pescadors de Girona. 

 1 membre de l’àmbit de l’administració pesquera, concretament el 

representant de la direcció general competent en pesca marítima 

 2 membres de l’àmbit de la societat civil, concretament els 

representants de les entitats Low Impact Fisheries of Europe (LIFE) i 

IAEDEN-Salvem l’Empordà 

 2 membres de l’àmbit científic, concretament  els representants de 

l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) i 

de la Càtedra Oceans i Salut humana de la Universitat de Girona 

(UdG) 

 2 membres, de l’administració ambiental com a sisè àmbit. 

Concretament els representants de la direcció general competent en 

gestió i planificació d’espais naturals protegits 

 

En la tramitació de la Ordre s’ha realitzat la consulta pública prèvia i s’inicia la 

participació de ciutadana en l’elaboració de normes. 

 

Per tot això, a proposta de  Direcció general del Polítiques Ambientals i Medi 

Natural, i en l’ús de les facultats que m’han estat conferides 

 

Ordeno:  

 

Article 1 

Aprovació 



S’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de 

Creus (d’ara endavant Pla o PRUG) 

 

Article 2 

Contingut del Pla 

El Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus 

està integrat per: les normes, les memòries i el Programa d’actuacions. Les 

normes s’incorporen com annex d’aquesta Ordre.  

 

Disposicions addicionals 

 

Primera 

Amb l’objectiu de donar la màxima objectivitat i solvència al desenvolupament 

del PRUG a través del model de gestió adaptativa en el termini de 2 anys s’ha 

de crear del Consell Científic del Parc. 

 

Segona 

Les sol·licituds incloses en aquesta Ordre s’han de formalitzar a través de la 

seu corporativa de la Generalitat http://seu.gencat.cat o en el cas de persones 

físiques a les oficines d’atenció presencial de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya.  

 

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada de caràcter essencial que 

consti en els impresos de sol·licitud i/o en la documentació adjunta comporta, 

amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit 

corresponent i impedeixen l’exercici del dret o l’activitat afectada des del 

moment en que es coneixen.  

 

Disposicions transitòries  

 

Primera 

En el desenvolupament de la pesca recreativa en el parc durant el primer any 

de vigència del PRUG no serà obligatori disposar del permís especial de pesca 

recreativa al parc ni reportar el full de captures.  

http://seu.gencat.cat/


 

Segona 

Mentre no es crea el Consell Científic del Parc Natural de Cap de Creus 

d’acord amb la Disposició Addicional Primera, l'objectivitat i solvència al 

desenvolupament del PRUG es farà mitjançant l'assessorament de la taula de 

governança científica que preveu el programa d'actuacions del Pla. 

 

Tercera 

Mentre no estiguin instal·lades les boies per l’amarrament d’embarcacions, 

destinades a cada una de les activitats permeses a una cala o indret determinat 

tal i com està previst a l’art. 12, a l’art. 31 de l’annex normatiu i en el programa 

d’actuacions d’aquest PRUG, es permet el fondeig en aquesta cala o indret, 

llevat de les zones on estigui expressament prohibit. 

 

Disposicions finals 

 

Primera 

Aquesta Ordre i el Pla rector d'ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del 

Cap de Creus entren en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. 

 

Segona 

La Direcció del Parc Natural de Cap de Creus pot prendre mesures de gestió in 

situ com delimitar zones de no fondeig, canviar la ubicació d’una o més boies 

en casos excepcionals i per motiu de protecció dels valors naturals 

degudament fonamentats en base a dades reals i objectives, un cop escoltada 

la Comissió Permanent de la Junta Rectora del Parc Natural. La modificació 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 modificació s'ha d'iniciar la tramitació de la resolució  

que modifica els annexos de les normes del Pla. 

 

Tercera 

Correspon a la direcció general competent en matèria de gestió d'espais 

naturals protegits realitzar el seguiment científic dels paràmetres biològics dels 



indicadors de l'estat de conservació de les comunitats, hàbitats i espècies 

marines, per avaluar l'estat de conservació de l'ecosistema marí per tal de 

poder determinar de la forma més precisa possible, l'impacte de les activitats 

que es desenvolupen al parc. 

 

Quarta 

Anualment a la vista dels resultats del seguiment científic del parc s'han de 

revisar les condicions en que es realitzen les activitats antròpiques a l'espai i 

les seves zones d'actuació establertes als annexos de les normes del Pla.  

 

S’habilita al director o directora general competent en matèria de gestió 

d’espais naturals protegits a determinar les condicions en què es realitzen les 

diferents activitats ludicoesportives permeses a l'espai que poden ser objecte 

de regulació mitjançant la modificació dels aspectes estrictament tècnics del 

Pla, la incorporació de nous annexos o la modificació dels existents. Aquesta 

determinació ha de ser informada prèviament per la direcció general competent 

en política marítima i pesca quan afecti les seves competències i s’ha de 

consultar a la Junta Rectora, al Consell de cooperació i al Consell científic del 

Parc. 

 

 

 

Teresa Jordà i Roura  

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

  



ANNEX: NORMES DEL PLA RECTOR D’ÚS I 
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1.1 L'objecte del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap 

de Creus (d’ara endavant PRUG) és consolidar la protecció de la zona marina 

d’aquest Parc mitjançant, la regulació dels usos,  la programació d’actuacions i 

l’establiment de determinacions necessàries per al desenvolupament de la 

gestió del parc, d’acord amb el règim jurídic establert per la Llei 4/1998, de 12 

de març, de protecció de Cap de Creus i al Pla Especial de protecció del medi 

natural i el paisatge de Cap de Creus.  

 

1.2  Aquest PRUG estableix la regulació dels usos professionals, esportius,  

recreatius, educatius i científics a l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de 

Creus i també estableix la planificació de les actuacions que cal realitzar durant 

la seva vigència. 

 

Els objectius generals del PRUG del Parc Natural de Cap de Creus son: 

 

1. Restaurar i conservar els processos naturals i la biodiversitat associada 

2. Conservar els hàbitats i les espècies d’especial interès 

3. Conservar els elements i llocs geològics d’especial interès 

4. Conservar el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic 

5. Contribuir a la conservació del patrimoni cultural material i immaterial 

6. Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la 

restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai 

7. Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat 

8. Contribuir al coneixement ecològic i geològic en general 

9. Articular la gestió de l'espai amb la planificació i gestió sectorial 

10. Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla  

 

Capítol  I: Disposicions de caràcter general 

Article 1. Objecte  

Article 2. Objectius generals  



L’àmbit territorial d’aquest PRUG és l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de 

Creus descrit als annexos 1 i 3 de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció 

de Cap de Creus. 

Aquest PRUG té una vigència de quatre anys a partir del dia següent a la seva 

entrada en vigor.  

 

Cada quatre anys, aquest PRUG es pot prorrogar per un termini de quatre 

anys, mitjançant resolució de la persona titular de la conselleria competent en 

planificació d'espais naturals protegits.  

 

Aquesta resolució de pròrroga i el seu informe justificatiu s’ha de sotmetre a 

informació pública, tràmit d’audiència i ha de ser informada per la Junta Rectora 

del Parc, les administracions que poden veure afectades les seves 

competències i el Consell de Protecció de la Natura. 

 

 

5.1 Les normes generals de protecció a l’àmbit del Parc Natural de Cap de 

Creus són les que s’estableixen a l’article 6 de la Llei 4/1998, de 12 de març, de 

protecció de Cap de Creus. 

 

5.2 Les normes de protecció a l’àmbit de les reserves naturals del Parc de Cap 

de Creus són les que s’estableixen als articles 6, 7 i 8 de la Llei 4/1998, de 12 

de març, de protecció de Cap de Creus. 

 

5.3 S’han de complir, a part de les normes generals especificades a l’article 7.1 

i 7.2, a tot l’àmbit marí del parc les següents normes: 

 

Article 3. Àmbit territorial 

Article 4.Vigència i pròrroga 

Capítol II. Normes generals de protecció 

Article 5. Normes generals de protecció 



a) Es prohibeix la introducció d’espècies al·lòctones. 

b) Es prohibeix el subministrament a la fauna de qualsevol tipus d’aliment, 

llevat per escar i grumejar en el desenvolupament de la pesca 

professional i esportiva d’acord amb aquestes normes. 

c) D’acord amb la normativa sectorial, es prohibeix l’extracció no 

autoritzada de restes arqueològiques submergides. Cal 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. 

 

5.4 L’òrgan gestor del parc, a petició de les persones físiques o jurídiques 

interessades, pot autoritzar l’excepcionalitat del compliment d’una o algunes de 

les normes establertes en aquest PRUG quan sigui necessària per a la 

realització de treballs d’interès científic o de gestió del patrimoni natural o 

històric i sempre i quan no hi hagi afecció al patrimoni natural o es prevegin 

mesures de restauració o compensatòries sobre aquest. 

 

5.5 Qualsevol activitat que signifiqui un risc potencial per a la conservació dels 

sistemes naturals de l’espai protegit ha de comptar amb l’informe favorable de 

l’òrgan gestor del parc. Aquests informes han de ser requerits pels organismes 

corresponents abans de l’adopció de la resolució o l’acte aprovatori.  

 

6.1 Les administracions publiques han de vetllar, en el marc de les seves 

competències, pel manteniment de la qualitat del paisatge visual, sonor i 

lumínic de l’espai natural protegit. 

 

6.2 La totalitat de l’espai té la consideració de paisatge obert a efectes de la 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. No es permet la instal·lació de 

cartells de propaganda i d’altres elements similars que trenquin l’harmonia del 

paisatge, limitin el camp visual per a la seva contemplació o en desfigurin les 

perspectives. 

 

Article 6. Paisatge 



6.3 L’àmbit de l’espai té la consideració de zona de sensibilitat acústica alta als 

efectes de la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

 

6.4 En general, s’ha d’evitar l’excés de soroll. En tot cas, no es permeten usos 

que impliquin, d’acord amb els mètodes de mesurament fixats normativament, 

uns valors límits d’immissió superiors a 50 dB (A) de 8 a 21 h i 40 dB (A) de 21 

a 8 h, mesurats com a mitjana diària en aquestes franges horàries. En 

qualsevol cas, no es permeten els usos que impliquin una pressió acústica 

puntual superior a 100 dB (A) a una distància de referència d’un metre.  

 

En qualsevol cas, cal respectar els límits de potència acústica que estableix la 

Directiva 2005/88/CE. 

 

6.5 L’àmbit de l’espai té la consideració de zona E1 als efectes de l’article 5 de 

la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn, i només es pot permetre una brillantor mínima. 

 

6.6 El previst en els punts 6.3, 6.4 i 6.5 serà d’aplicació a les activitats que es 

realitzin a la costa com a bord de les embarcacions. En el cas de les 

embarcacions no es permet l’ús de la botzina ni l’emissió de cap altra senyal 

acústic o lluminós superiors als nivells esmentats en els apartats anteriors,  

llevats dels que per motius de seguretat estan previstos en el Reglament 

Internacional per a la Prevenció d’Abordatges. 

 

 

7.1 Resta prohibit l’abocament de tot tipus de residus a mar: restes de menjar, 

animals morts i derivats (pinsos per alimentar els peixos), plàstics, cartró, 

paper, articles de pesca, aigües brutes (negres o grises), líquids de sentina, 

combustible, olis (de motor, hidràulics, lubricants, etc.), aigües de llast, etc. Els 

Article 7. Prevenció de la contaminació marina 



residus, líquids i aigües generats cal retenir-los a bord, per a la seva posterior 

descàrrega i recollida selectiva a les instal·lacions receptores adients del port.  

 

7.2 No es permet cap operació de neteja de l’embarcació a les aigües del parc, 

inclòs el casc, els tancs de retenció de líquids i les sentines. 

 

7.3 No es permet el subministrament de combustible als vaixells fondejats o 

amarrats a les aigües del parc. 

 

8.1 Els usos que estableix el PRUG s'han d'adaptar a les característiques 

ambientals del parc, a la disponibilitat dels mitjans i de les infraestructures, a la 

seva capacitat d'acollida, a la demanda existent i a la seva evolució. 

8.2 Específicament, s’ha de vetllar per a què l'ús turístic tingui una alta qualitat 

de serveis destinats al gaudi dels valors naturals i culturals de la zona i a 

l'educació ambiental. Amb aquestes finalitats, s'ha de donar prioritat a les 

actuacions següents: 

a) L’orientació i la prestació d’una informació personalitzada sobre les opcions 

d'ús públic i social de l’espai als visitants i les empreses o persones que 

realitzin la seva activitat a les aigües del parc. 

b) L’oferiment de serveis interpretatius i educatius que mostrin als visitants el 

significat natural i cultural del parc i del seu entorn i que promoguin la 

conservació dels mateixos. 

c) La creació de serveis indispensables per organitzar i controlar l'ús públic i 

social del parc, de manera que l’activitat dels visitants i de les persones o 

empreses que realitzin la seva activitat econòmica a les aigües del parc, sigui 

compatible amb protecció dels recursos naturals. 

d) La promoció de l’ecoturisme i de serveis de transport marítim i activitats 

nàuticoesportives de qualitat, que garanteixin el coneixement i la preservació 

del medi natural, la reducció de l’impacte de canvi climàtic i la seguretat dels 

visitants. 

Article  8. Ús públic i social  



e) La senyalització informativa i interpretativa dels llocs d'interès per als 

visitants i les persones o empreses que realitzin la seva activitat professional a 

les aigües del parc. 

f) El control del compliment de la normativa de protecció del parc a fi de 

mantenir la compatibilitat entre el desenvolupament sostenible i la preservació 

dels valors naturals i culturals. 

 

Per aconseguir una gestió i coordinació eficaç del parc i/o promoure la 

cooperació i la participació de la societat i la divulgació dels valors naturals i 

culturals, l’òrgan gestor del parc ha d'actuar en els aspectes següents: 

a) Promoure la col·laboració amb les administracions competents, i sobretot 

amb els municipis litorals del parc (Roses, Cadaqués, el Port de la Selva i 

Llançà), orientat a la millor consecució dels seus objectius. 

b) Promoure 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 i 

fomentar la implicació i la participació de tothom en la conservació de l’espai 

protegit. 

c) Desenvolupar mesures i línies d'actuació per implicar les diferents 

administracions, habitants de la zona, empreses i el públic en general en la 

defensa i la protecció dels valors del parc i en la correcta gestió de l’ús públic. 

d) Divulgar la importància dels valors naturals i culturals del parc i els beneficis 

generats per la seva existència als habitants de la zona, als turistes i a les 

empreses i persones que realitzen la seva activitat econòmica a les seves 

aigües, prestant una atenció prioritària a les persones joves. 

e) Les activitats de formació i educació ambiental són aquelles dutes a terme 

pel departament competent en matèria de gestió d’espais naturals protegits, per 

altres administracions públiques i/o per empreses que tenen l'educació 

ambiental com a objectiu prioritari i tenen com a finalitat divulgar la importància 

del patrimoni natural i cultural del Parc Natural de Cap de Creus. 

f) Promoure l'estudi i el coneixement socioeconòmic i cultural de l'entorn de 

l'àrea protegida incorporant la perspectiva de gènere per tal que tots els 

programes destinats a aquesta àrea responguin a les necessitats i exigències 

Article 9. Relacions amb l'entorn i activitats de divulgació  



de les dones i els homes de l'entorn, definint-se mitjançant mètodes 

participatius apropiats amb els grups i associacions de dones del territori. 

L’àmbit de Parc Natural es correspon amb el descrit a l’annex 1 de la Llei 

4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus. 

 

L’àmbit de Reserva Natural Parcial es correspon amb el descrit a l’annex 3 de 

la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus corresponent a la 

Reserva natural parcial de cap Gros - cap de Creus i a la Reserva natural 

parcial del cap de Norfeu. 

 

Article 12. Zona de Reserva Natural Integral 

L’àmbit de Reserva Natural Integral es correspon amb el descrit a l’annex 3 de 

la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus corresponent a la 

Reserva natural integral del cap de Creus.  

 

13.1 L’objectiu de la zona de dinàmica natural és la restauració i la conservació 

dels processos naturals, dels hàbitats naturals resultants i de les espècies 

característiques d’aquests, per tal que el funcionament geològic i ecosistèmic 

de la zona es fonamenti en la dinàmica i interacció espontània d’aquests 

processos naturals. 

13.2 La delimitació gràfica d’aquesta zona es presenta en els plànols de l’annex 

1.  

13.3 En aquesta zona no es permet cap tipus d’activitat d’extracció dels 

recursos naturals, excepte:  

Capítol III: Zonificació   

Article 10. Zona de Parc Natural  

Article 11. Zona de Reserva Natural  Parcial 

Article 13. Zona de dinàmica natural 



- La pesca de llagosta a la zona de la RNP de Cap Gros - Cap de Creus, 

des del límit de la RNI a S’Encalladora fins al límit nord de la ZDN a més 

de 50m de profunditat entre els mesos d’abril i agost, ambdós inclosos.  

- Altres espècies, especificades a l’annex 2, per motius de conservació 

13.4 Les normes d’aquesta zona prevalen sobre les normes d’aplicació en les 

zones de parc natural i reserva.  

 

14.1 L’objectiu de l’àrea de foment d’educació ambiental és la promoció de les 

activitats d’observació de la natura i d’educació ambiental per millorar el 

coneixement i la comprensió del medi natural.  

14.2 Aquesta àrea comprèn Cala Tamariua, Port- Lligat i Cala Murtra. La seva 

delimitació gràfica es presenta en els plànols de l’annex 1.  

14.3 Les infraestructures vinculades a itineraris marins únicament es permeten 

en aquest àmbit.  

14.4 La activitat de pesca recreativa, en aquest àmbit, únicament es permet en 

modalitat de captura i solta, donant prioritat a l’activitat de escola de pesca.  

14.5 Les normes d’aquesta zona prevalen sobre les normes d’aplicació en les 

zones de parc natural i reserva.  

 

15.1 Totes les persones que accedeixen i naveguen dins l’àmbit de l’espai han 

de respectar els béns de domini públic i la resta d’usuaris de l’espai, i han 

d’evitar provocar la degradació o destrucció de l’entorn, principalment de les 

comunitats submarines i litorals, així com evitar molèsties a la fauna.  

 

15.2 La sortida i l’entrada a l’àmbit marí del parc només es pot fer a peu per 

una cala o per mar obert mitjançant embarcació. En qualsevol cas, no s’hi pot 

accedir per les zones de roques i penya-segats.  

Article 14. Àrea  de foment d’educació ambiental  

Capítol IV: Règim d’usos  

Secció 1: Accés, navegació, fondeig i amarrament 

Article 15. Accessibilitat 



 

15.3 L’ accés a peu per a realitzar activitats a mar sempre s’ha de fer pels 

camins establerts, i dins l’àmbit de la Reserva Natural Integral Cap Norfeu i la 

Reserva Natural Integral Cap de Creus, únicament pels camins i senders 

degudament senyalitzats per a la seva visita. 

 

15.4  Entre la posta i la sortida del sol només es permet la navegació dins les 

Reserves Naturals Parcials estrictament per travessar-les en el desplaçament 

d’un punt a un altre del parc (en derrota directa). Únicament es pot accedir a les 

reserves per:  

- Per realitzar una activitat de busseig nocturn si es disposa de 

l’autorització establerta a l’article 19.5 d’aquestes Normes. 

- Per realitzar les maniobres de pesca professional en les zones de 

reserva natural parcial on l’extracció de recursos naturals és permesa.  

 

 

15.5 L’embarcament o desembarcament de ginys o d’embarcacions no 

motoritzades s’ha de realitzar en els llocs habilitats a aquest efecte o per una 

cala. Si la cala disposa de canals d’accés abalisats, l’accés a la platja s’ha de 

realitzar a través d’aquests.  

 

15.5 Sens perjudici de la normativa sectorial, la velocitat màxima de navegació 

de qualsevol embarcació, tant a motor com a vela, a les aigües del parc és de 

10 nusos. A menys de 300m de la costa i a les Reserves Naturals Parcials la 

velocitat màxima és de 5 nusos, sens perjudici d’altra normativa més restrictiva. 

Aquestes limitacions de velocitat no son d’aplicació en cas de força major.  

 

15.6 Les embarcacions de pesca professional d’arrossegament i encerclament 

han d’evitar, en la mesura del possible, la navegació dins les aigües del parc. 

En tot cas, hi han de navegar a més de 6 nusos. 

 

16.1 Es permet el fondeig lliure, excepte:  

Article 16. Normes generals de fondeig i amarratge de les embarcacions  



- A l’interior dels camps de boies establerts. 

- En les zones de no fondeig, específicament delimitades i senyalitzades. 

 

16.2 A l’annex 3 s’identifiquen:  

- Els punts d’amarrament del parc segons les activitats a desenvolupar. 

- Els camps de boies pilot per a la nàutica recreativa. 

 

16.3 A menys de 25 m de profunditat no es permet el fondeig ni l’amarratge de 

cap embarcació d’eslora total superior a 12 metres. 

 

16.4 En cas d’amarratge a roca aquest s’ha de fer mitjançant un cap sense 

objectes metàl·lics o altres materials que puguin malmetre la roca. 

 

16.5 El fondeig i l’amarratge de les embarcacions d’esbarjo s’ha d’efectuar 

entre la sortida i la posta de sol. Durant la nit només es permet l’amarratge a 

boia en un camp de boies autoritzat en: 

a) Boies de fondeig de temporada, d’acord amb el que estableixen els plans 

d’usos i serveis de temporada de competència municipal. 

b) Boies d’ús temporal, en les quals només es permet l’amarratge fins a un 

màxim de dues nits. 

 

16.6 Les boies destinades a l’amarrament d’embarcacions de transport de 

passatgers i les boies destinades a l’activitat de busseig són esfèriques i 

s’identifiquen mitjançant un pictograma específic per cada activitat. El temps 

màxim d’amarratge a una d’aquestes boies és de 3 hores.  

 

16.7 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 busseig lleuger amb tub, d’acord amb la normativa específica. 

 

16.8 A les boies de transport de passatgers, es permet que els usuaris de 

l’embarcació, puguin prendre el sol, banyar-se o fer busseig lleuger amb tub, 

d’acord amb la normativa específica. 

 



16.9 En el cas de retirar-se les boies de busseig al detectar-se una afectació 

negativa, aquestes han de ser substituïdes, en la mesura del possible, per 

d’altres col·locades en nous indrets, sempre i quan, es pugui garantir que no es 

repeteix l’impacte que va provocar l’afectació negativa. En qualsevol cas, el 

mapa de boies de busseig s’ha de treballar conjuntament en la taula de 

governança específica de l’activitat busseig en el marc del Consell de 

cooperació. 

 

16.10 En cas que sigui necessari, al detectar-se una afectació negativa, es 

poden delimitar espais on no es permeti fondejar, per motius degudament 

justificats de protecció dels valors naturals i  fonamentats en base a dades reals 

i objectives, un cop escoltats el Consell Científic, la taula de governança 

d’activitats nàutiques del Consell de Cooperació i la Comissió Permanent de la 

Junta Rectora del Parc Natural. 

17.1 A les Reserves Naturals Parcials durant la nit no es permet l’amarrament a 

boia ni el fondeig.  

 

17.2 Es prohibeix l'amarratge a les roques de la costa mitjançant caps en el 

tram comprès entre Cala Prona i la Punta de Farallons. 

 

18.1 Tots els submarinistes que volen fer immersió amb escafandre autònom a 

les aigües del parc han de disposar, prèviament a l’inici de l’activitat, de totes 

les autoritzacions i titulacions pertinents concedides per les administracions 

competents i qualificacions reconegudes segons la normativa vigent.  

 

18.2 En el marc de l’activitat de busseig no es pot manipular, tocar, extreure ni 

alterar la flora i la fauna ni les restes arqueològiques, ni alterar l’estructura de 

l’hàbitat, de manera intencionada. 

Article 17. Normes de fondeig i amarratge de les embarcacions a les 

Reserves Naturals Parcials  

Secció 2: Busseig  

Article 18. Disposicions generals  



 

18.3 Abans de cada immersió, un guia ha de donar una explicació amb 

recomanacions sobre el comportament subaquàtic respectuós i la fragilitat de 

les comunitats biològiques que s’observen (ecobriefing). Concretament ha  de:  

- Donar informació sobre parc i els seus objectius    

- Donar informació precisa sobre les característiques de l’indret que es 

visita: tipus de fons, comunitats que s’hi podran observar, fragilitat. 

- Donar informació per minimitzar l’impacte que poden generar els 

bussejadors:  

- Donar consells per evitar el fregament amb el fons per un  llastat 

inadequat, cops etzibats pels peus d’ànec o per altres mitjans de 

propulsió o l’ús de la fauna fixada com a mitjà de tracció contra els 

corrents.  

- Donar indicacions per tal que les persones visitants guardin la distància 

de seguretat envers les comunitats de les coves i del coral·ligen.  

- Evitar les pràctiques de donar menjar als peixos (feeding) i que no es 

capturin, manipulin o molestin els organismes 

 

18.4 L’annex 4 d’aquestes normes pot establir:  

 

- L’obligatorietat de guia submarí i una ràtio del número màxim de 

bussejadors per guia submarí. 

- El nombre màxim 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. En 

aquest sentit, s’entén per anual el període comprés entre l’1 de gener i el 

31 de desembre del mateix any. 

- Altres condicions en que s’han de realitzar les immersions 

 

Les immersions dels instructors o guies submarins en plantilla laboral dels 

centres d’immersió autoritzats, mentre estiguin en exercici de les seves tasques 

professionals contractuals, no es comptabilitzen dins del màxim d’immersions 

determinades a l’annex corresponent  

 



En qualsevol cas, la modificació de l’annex 4 d’aquestes normes d’acord amb la 

Disposició final quarta de la present Ordre s’ha de treballar prèviament en el 

marc de la taula de governança de busseig del Consell de cooperació. 

 

18.5 La immersió amb escafandre autònom es pot fer:  

 

- Sortint a peu des de platges i cales, o des d'altres punts de la costa 

sempre i quan, s’accedeix per camins i senders degudament 

senyalitzats. 

- A les boies habilitades per a la realització d’activitats d’immersió amb 

escafandre autònom.  

 

18.6 Es prohibeix fondejar el vaixell amb l’àncora o qualsevol altre instrument 

que reposi sobre el fons marí mentre s’efectuen activitats de busseig  

 

18.7 Abans de realitzar una immersió, els bussejadors particulars han de 

comunicar les immersions a realitzar i la seva ubicació a l’òrgan gestor del parc 

a través del tràmit específic de la Seu electrònica de l’Administració de la 

Generalitat o a través d’una aplicació mòbil creada a aquest efecte. 

 

18.8 Qualsevol embarcació amb la qual les persones usuàries particulars facin 

ús per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom pot gaudir del 

següent nombre màxim d’immersions a tot el parc: 

 

a) 6 en un dia 

b) 30 setmanals 

c) 120 anuals 

 

18.9 Els vaixells utilitzats per a realitzar una activitat d’immersió han d’amarrar-

se a les boies identificades, mitjançant un pictograma específic, per a la 

pràctica del busseig amb escafandre.  

 

18.10 En cap cas, poden amarrar simultàniament dos o més embarcacions a 

una mateixa boia. 



 

18.11 El temps màxim d’amarratge a una boia és de tres hores.  

 

 

19.1 El principal objectiu de les  zones de Reserva Natural Parcial (d’ara 

endavant RNP) és conservar els processos naturals, els hàbitats naturals i les 

espècies característiques d’aquests, amb la mínima pertorbació del medi 

natural i la màxima tranquil·litat i, per tant, s’hi prioritzen les activitats 

contemplatives.  

 

19.2 S’han de complir les disposicions generals especificades a l’article 17 i les 

mateixes normes que a la zona de parc natural establertes a l’article 18, amb 

les restriccions següents: 

 

19.3 Es prohibeix la utilització d’instruments motoritzats d’immersió (scooter 

submarí, propulsors amb motor, etc.), excepte en els supòsits de:  

- busseig adaptat en cas de minusvalidesa 

- seguiment científic que disposin d'autorització de l'òrgan gestor de 

l'espai o siguin promoguts per aquest 

- gestió de l’espai protegit 

 

19.4 No es permet la realització de cursos d’iniciació / primer nivell o bateigs 

amb escafandre autònom. 

 

19.5 A les RNP les immersions nocturnes, entre la posta i la sortida de sol 

només es poden realitzar amb una autorització especial de l’òrgan gestor 

vinculada a:  

 Observació de fauna en petits grups  

 Enregistrament de materials audiovisuals  

 Recerca i coneixement de l’entorn 

 

Article 19. Normes específiques de busseig a les zones de Reserva 

Natural Parcial 



Seguint el procediment establert a l’article 48 d’aquestes normes 

 

 

20.1 Els centres d’immersió han d’obtenir una autorització per a la gestió 

d’activitats d’immersió amb escafandre autònom al parc natural. 

 

20.2 El procediment per obtenir l’autorització per a la gestió d’activitats 

d’immersió realitzada per a centres d’immersió s’estableix a l’annex 5 

 

20.3 Les empreses autoritzades tenen dret a:  

a. A disposar dels signes d’identitat d’empresa col·laboradora amb el 

Parc Natural de Cap de Creus. Aquests signes són editats i distribuïts 

pel parc a les empreses i tenen un disseny específic. 

b. A gaudir de manera preferent dels avantatges que el Parc Natural 

ofereixi a les empreses com prioritat d’assistència en cursos ofertats 

pel parc. 

c. A gaudir del reconeixement i suport de l’òrgan gestor com a 

divulgadors de l’espai i catalitzadors de ciència ciutadana. 

 

20.4 Les empreses autoritzades tenen les obligacions següents:  

  

a. Complir la normativa relativa a la pràctica de busseig, al 

funcionament dels centres d’immersió, de transport marítim de 

passatgers i la corresponent al Parc Natural de Cap de Creus.  

b. Portar instal·lat el GeoBlau en les seves embarcacions com a 

sistema de localització de localització i seguiment de l’activitat de 

busseig.  

c. Realitzar un ecobriefing abans de la realització de cada immersió.  

d. Informar als seus clients dels valors naturals del parc i de la seva 

normativa, tot i fomentant la seva conservació entre els clients. 

e. Posar especial atenció en que els seus clients: 

Article 20. Autorització dels centres d'immersió per a la gestió d'activitats 

d'immersió amb escafandre autònom al parc  



- no manipulin ni extreguin cap organisme o resta arqueològica 

de l’aigua. 

- no alterin l’estructura dels hàbitats naturals (no remoure pedres, 

evitar el trepig, etc.). 

- no alimentin la fauna (“fish feeding”). 

f. Col·laborar amb els equips científics que treballen al Parc Natural 

Cap de Creus. 

g. Facilitar, amb caràcter mensual, a l’òrgan gestor del Parc Natural 

les dades de relatives a l’activitat d’immersió realitzada indicant  

h. el dia, hora, lloc d’immersió, relació de clients, bussejadors i 

monitors/instructors del centre, amb especificació de les seves 

titulacions de busseig. 

 

L’annex 4 d’aquestes normes pot establir:  

 

- L’obligatorietat de guia submarí i una ràtio del número màxim de bussejadors 

sense escafandre autònom per guia submarí. 

- El nombre màxim d’immersions sense escafandre autònom anuals, diàries o 

simultànies i per a tot el parc, per totes les RNP, per una RNP o per a cada 

zona d’immersió. En aquest sentit, s’entén per anual el període comprés entre 

l’1 de gener i el 31 de desembre del mateix any. 

- Altres condicions en que s’han de realitzar les immersions sense escafandre 

autònom.  

 

En qualsevol cas, la modificació de l’annex 4 d’aquestes normes d’acord amb la 

Disposició final quarta de la present Ordre s’ha de treballar prèviament en el 

marc de la taula de governança de busseig i d’activitats aquàtiques del Consell 

de cooperació. 

 

Secció 3: Nedar i córrer  

 

Article 21. Busseig lleuger amb ulleres i tub 



22.1 La sortida i l’entrada a mar sempre s’ha de fer per una cala o embarcació i 

s’ha de córrer pel camí. En qualsevol cas, no es pot pujar per les roques.  

 

22.2 Quan l’activitat/acció de nedar i córrer es desenvolupa en el marc d’una 

activitat organitzada es necessària una embarcació de suport per a evitar el 

trepig en cas de cansament, emergència, etc., especialment quan l’activitat de 

natació es desenvolupa contigua a la Reserva Natural Integral de Cap de Creus 

o la Reserva Natural Integral de Cap Norfeu. 

 

 

23.1 La gestió de la pesca professional a les aigües del parc es realitza a 

través de les mesures establertes en el Pla de gestió de la pesca al Cap de 

Creus aprovat per acord del Comitè de cogestió de la pesca al Cap de Creus.  

 

23.2 Qualsevol pescador/a professional que vol efectuar la seva activitat a les 

aigües del parc ha de disposar del permís especial per a la pesca i el 

marisqueig dins les aigües del Parc Natural de Cap de Creus que s’emet, 

anualment, per resolució de la persona titular de la direcció general competent 

en pesca professional.  

 

23.3 Les embarcacions de pesca professional del parc porten instal·lat el 

GeoBlau com a sistema de localització  i seguiment.  

 

23.4 No es permet cap activitat pesquera:  

-  A la zona de dinàmica natural  establerta a l’article13 amb les 

excepcions previstes.  

-  Fora d’aquesta zona a 50 metres al voltant de les boies d’immersió 

establertes a l’annex 3. 

 

Article 22. Nedar i córrer 

Secció 4: Pesca professional artesanal  

Article 23. Disposicions generals  



23.5 La pèrdua d’arts i ormeigs de pesca s’ha de comunicar a l’òrgan gestor del 

parc indicant el punt exacte per implementar el mecanisme de recuperació 

d’arts de pesca perduts. 

 

 

24.1 En el marc del Comitè de cogestió de la pesca al Cap de Creus es crea el 

cens de les embarcacions de pesca d’arts menors que pesquen al Parc Natural 

de Cap de Creus.  

 

24.2 Aquest cens estableix un número màxim d’embarcacions, de manera que 

només s’hi pot entrar si alguna embarcació ha sortit prèviament del mateix.  

 

24.3 Les embarcacions que s’incorporen al cens, en substitució d’altres 

embarcacions,  han de complir amb les condicions següents:  

 

- Màxim de 8 metres d’eslora total 

- Un motor d’una potencia màxima de 75 kw.  

 

Qualsevol art o ormeig de pesca ha d'anar abalisat com a mínim en els seus 

extrems, cadascun dels quals ha d'anar identificat amb el que estableix la 

normativa vigent. A més, els galls han d’anar identificats amb els signes que 

s’estableixen a través del Pla de gestió de la Pesca al Cap de Creus i que 

identifiquen que el pescador disposa  del permís especial per a la pesca i el 

marisqueig dins les aigües del Parc Natural de Cap de Creus.  

 

26.1 Es poden capturar totes les espècies d’interès pesquer excepte les que 

s’enumeren al Pla de de gestió de la pesca al Cap de Creus donada la seva 

Article 24. Cens d’embarcacions de pesca  d’arts menors del Parc Natural 

Article 25. Identificació de les embarcacions i dels calaments  

Article 26. Espècies autoritzades  



major vulnerabilitat, regulació i/o protecció per la normativa i els convenis 

internacionals.  

 

26.2 Quan es captura alguna espècie no autoritzada de manera accidental s’ha 

d’alliberar immediatament a mar en el punt de captura, estigui viva o morta i per 

tant aquesta no es pot mantenir a bord, transbordar, desembarcar, 

emmagatzemar, vendre, exposar o comercialitzar. 

 

26.3 Les espècies no autoritzades pescades fora de l’àmbit marí del parc no es 

poden conservar a bord de l’embarcació quan s’estigui en acció de pesca dins 

el parc.  

 

27.1 En general, es permet escar i grumejar a les aigües del parc.  

 

27.2 Es prohibeix l’ús de peixos i cefalòpodes vius com a esquer i l’ús 

d’esquers que continguin productes basats en substàncies químiques perilloses 

pel medi natural.  

 

 

28.1 Sens perjudici del què disposa el conjunt de normativa vigent en matèria 

de pesca marítima recreativa, de conservació del patrimoni natural i de la 

pràctica de les activitats nauticoesportives, s’estableix una sèrie de normes de 

compliment comú per a tots els pescadors recreatius. 

28.2 No es permet la pesca des de terra a la Reserva Natural Integral de Cap 

de Creus i la Reserva Natural Integral de Cap Norfeu. 

28.3 No es permet cap activitat pesquera a la Zona de dinàmica natural  

establerta a l’article 13. 

Article 27. Escar i grumejar  

Secció 5: Pesca Recreativa  

Article 28. Disposicions generals  



28.4 Es poden capturar totes les espècies d’interès pesquer excepte les que 

s’enumeren a l’annex 6 d’aquestes normes donada la seva major vulnerabilitat, 

regulació i/o protecció per la normativa i els convenis internacionals. 

28.5 Els pescadors recreatius tenen l'obligació de tallar “el lòbul inferior de la 

aleta caudal” de totes les seves captures immediatament al moment en que 

siguin hissades a bord, en el cas de pesca des d’embarcació, o es trobin en 

terra, en el cas de pesca des de costa.  

 

 

29.1 Els pescadors recreatius per pescar a l’àmbit del parc han de disposar del 

Permís especial per a realitzar pesca recreativa al   Parc Natural de Cap de 

Creus. L’obtenció d’aquest permís està vinculada a una formació específica 

(ambiental i de pesca) i al compliment de l’obligació de reportar la informació de 

captures.   

 

29.2 S’implementa un sistema de punts associat al permís especial. Inicialment 

s’assigna un número total de 10 punts al titular del permís que es pot veure 

reduït per l’incompliment de les normes relatives a la pesca recreativa en 

l’àmbit del parc: 2 punts per infracció lleu ferma, 5 punts per infracció greu 

ferma i, fins i tot, podria implicar la pèrdua del carnet per infracció molt greu 

ferma 

 

29.3 El permís especial té una vigència anual i es renova automàticament, 

excepte:  

- per pèrdua del permís per infracció 

- si no s’han lliurat les dades de captures 

- s’hagi d’actualitzar la formació específica 

- quan la situació dels recursos, d’acord amb els resultats dels seguiments 

científics, recomani una reducció del nombre màxim de pescadors recreatius al 

parc.  

 

Article 29. Permís especial de pescador recreatiu del parc  



30.1 Les empreses de xàrter de pesca recreativa han d’obtenir una autorització 

per a la gestió d’activitats de pesca recreativa al parc natural. 

 

30.2 El procediment per obtenir l’autorització per a la gestió d’activitats de 

pesca recreativa per a empreses de xàrter de pesca s’estableix a l’annex 7 

d’aquestes normes.  

 

30.3 Les empreses autoritzades tenen dret a:  

a. A disposar dels signes d’identitat d’empresa col·laboradora amb el 

Parc Natural de Cap de Creus. Aquests signes són editats i distribuïts 

pel parc a les empreses i tenen un disseny específic. 

b. A gaudir de manera preferent dels avantatges que el Parc Natural 

ofereixi a les empreses com prioritat d’assistència en cursos ofertats 

pel parc. 

 

30.4 Les empreses autoritzades tenen les obligacions següents:  

a. Complir la normativa del relativa a la pràctica de la activitat de 

pesca recreativa i de transport de passatgers i la corresponent al 

Parc Natural de Cap de Creus.  

b. Portar instal·lat el GeoBlau a bord de les embarcacions 

autoritzades com a sistema de localització i seguiment.  

c. Abans de cada activitat de pesca, han de realitzar una explicació 

sobre el parc natural i el seu patrimoni natural amb recomanacions 

de pesca sostenible i respectuosa amb l’entorn.   

d. Posar especial atenció en que els seus clients: 

- no manipulin ni extreguin cap organisme no autoritzat a la 

pesquera o resta arqueològica de l’aigua. 

- no alterin l’estructura dels hàbitats naturals (no remoure pedres, 

evitar el trepig, etc.). 

e. Col·laborar amb els equips científics que treballen al Parc Natural 

de Cap de Creus. 

Article 30. Empreses de xàrter de pesca recreativa 



f. Facilitar, amb caràcter mensual a l’òrgan gestor del Parc Natural 

les dades de relatives al número de persones que utilitzen el 

servei, dia, hora, lloc de pesca, les captures realitzades i els 

mètodes de pesca emprats. 

g. Reconeixement i suport des de l’òrgan gestor com a divulgadors de 

l’espai i catalitzadors de ciència ciutadana. 

 

31.1 A l’annex 6 d’aquestes normes es poden establir les següents disposicions 

específiques relatives a l’activitat de pesca recreativa:  

- les captures màximes permeses per llicència i dia 

- les quotes màximes diàries i/o anuals per espècie  

- les talles mínimes de captura per espècie 

- les vedes temporals per espècie que, en tot cas, coincideixen amb la seva 

època de reproducció 

- les condicions en les que es pot escar i grumejar i el tipus d’esquer permès 

- els mètodes i utensilis de pesca no permesos  

- altres aspectes relacionats amb l’activitat de la pesca recreativa per motius 

degudament justificats.  

En qualsevol cas, la modificació de l’annex 6 d’aquestes normes d’acord amb la 

Disposició final quarta de la present Ordre s’ha de treballar prèviament en el 

marc de la taula de governança de pesca recreativa del Consell de Cooperació.  

 

31.2 La captura incidental d’algun exemplar d’espècies prohibides o un cop 

superada la quota màxima d’una espècie un exemplar es capturat 

accidentalment, s’ha d’alliberar immediatament a mar en el punt de captura, 

estigui viu o mort. 

 

31.3 Les espècies no autoritzades, pescades fora de l’àmbit marí del parc, no 

es poden conservar a bord de l’embarcació quan s’està en acció de pesca dins 

el parc.  

Article 31. Disposicions específiques 

Secció 6: Nàutica recreativa  



Article 32.  Normes generals  

32.1 Les embarcacions recreatives a motor únicament poden ser avarades i 

retirades de la mar  en els llocs específics habilitats a aquest efecte. En cap cas 

no es podran avarar aquest tipus d’embarcacions en cales o zones sorrenques 

de l’interior del parc. 

 

32.2“L’avarament i la retirada de la mar de les embarcacions recreatives sense 

motor es pot fer pels llocs específics habilitats a tal efecte o a través de les 

cales del parc sempre que no es causin molèsties a la resta d’usuaris i que per 

accedir-hi i abandonar-les s’utilitzin els camins habilitats. 

 

A l’annex 8 d’aquestes normes  es poden establir les següents disposicions 

específiques relatives a l’activitat de navegació:  

- la tipologia d’embarcacions no permeses  

- condicions específiques per a les empreses de lloguer d’embarcacions  

- altres aspectes relacionats amb la navegació  

 

En qualsevol cas, la modificació de l’annex 8 d’aquestes normes d’acord amb la 

Disposició final quarta de la present Ordre s’ha de treballar prèviament en el 

marc de la taula de governança de la nàutica recreativa del Consell de 

cooperació. 

 

Article 34.  Disposicions generals  

34.1 L’activitat de transport de passatgers per part de les empreses ha de fer-

se entre la sortida i la posta del sol. 

 

34.2 Les empreses no poden comercialitzar festes des d’una embarcació dins 

l’àmbit del parc. 

 

Article 33. Disposicions específiques  

Secció 7. Transport de passatgers  



34.3 D’acord amb el Pla especial del parc les activitats de lleure 

comercialitzades consistents en el desembarcament de més de 20 persones en 

platges o cales del parc només s’admet a les cales de Montjoi i Jóncols, prèvia 

l’autorització municipal i informe del parc, per tal de determinar, si és el cas, 

mesures complementàries d’ordenació física i temporal i de les freqüències que 

es consideren necessàries en relació amb els objectius de protecció del parc.  

 

Article 35. Disposicions específiques  

A l’annex 9 d’aquestes normes es poden les següents disposicions 

específiques relatives a l’activitat transport de passatgers:  

- llocs i condicions de desembarcament 

- llocs d’aturada i activitats associades a cada punt d’aturada 

- número de persones que poden realitzar l’activitat de bany o busseig lleuger 

de forma simultània.  

- altres aspectes relacionats amb l’activitat de transport de passatgers per 

motius degudament justificats.  

En qualsevol cas, la modificació de l’annex 9 d’aquestes normes d’acord amb la 

Disposició final quarta de la present Ordre s’ha de treballar prèviament en el 

marc de la taula de governança de la nàutica recreativa del Consell de 

cooperació. 

36.1 Les empreses de transport de passatgers han d’obtenir una autorització 

per a la gestió d’activitats de transport de passatgers. 

 

36.2 El procediment per obtenir l’autorització per a la gestió d’activitats de 

transport de passatgers s’estableix a l’annex 10 d’aquestes normes. 

 

36.3 Les empreses autoritzades tenen dret a:  

a. A disposar dels signes d’identitat d’empresa col·laboradora amb 

el Parc Natural de Cap de Creus. Aquests signes són editats i 

distribuïts pel parc a les empreses i tenen un disseny específic. 

Article 36. Autorització empreses de transport de passatgers 



b. A gaudir del reconeixement i suport des de l’òrgan gestor com a 

divulgadors de l’espai. 

c. A gaudir de manera preferent dels avantatges que el Parc Natural 

ofereixi a les empreses com prioritat d’assistència en cursos 

ofertats pel parc.  

 

36.4 Les empreses autoritzades tenen les obligacions següents:  

a. Complir la normativa del relativa a la pràctica de la activitat de 

transport de passatgers i la corresponent al Parc Natural de Cap de 

Creus.  

b. Durant l’activitat, realitzar una explicació sobre el Parc Natural i el 

seu patrimoni natural, la seva normativa, tot i fomentant la seva 

conservació entre els visitants 

c. Posar especial atenció en que els seus clients: 

- no manipulin ni extreguin cap organisme o resta arqueològica 

de l’aigua. 

- no alterin l’estructura dels hàbitats naturals (no remoure pedres, 

evitar el trepig, etc.). 

- no alimentin la fauna (“fish feeding”). 

 

d. Col·laborar amb els equips científics que treballen al Parc Natural 

de Cap de Creus. 

e. Facilitar, amb caràcter mensual, a l’òrgan gestor del Parc Natural 

les dades de relatives al número de persones que utilitzen el 

servei, el dia, hora, itinerari, lloc d’aturada i/o de desembarcament. 

 

37.1 Dins l’àmbit marí de l’espai natural protegit, les activitats organitzades es 

regeixen per les condicions següents: 

a) Les persones físiques o jurídiques que volen realitzar una activitat 

organitzada d’entre 10 i 50 persones cal que realitzin una comunicació 

Secció 8: Activitats organitzades i concursos  

Article 37. Activitats organitzades  



prèvia a l’òrgan gestor del parc amb una antelació mínima de 7 dies. En 

aquesta comunicació s’ha de facilitar la informació específica de 

l’esdeveniment previst el nombre màxim de participants, data, lloc, 

itinerari, elements de caràcter provisional, etc. 

b) Les persones físiques o jurídiques que volen realitzar una activitat 

organitzada de més de 50 persones requereixen l’autorització prèvia de 

l’òrgan gestor del parc seguint el procediment establert a l’article 48 

d’aquestes normes.  

c) Els organitzadors o responsables de l’activitat estan obligats a 

desmuntar i retirar qualsevol instal·lació o element que s’hagi implantat 

per a la seva realització en les 48 hores posteriors a la finalització de 

l’activitat. Així mateix, han de restituir les condicions de la zona afectada 

al seu estat original. D’altra banda, sempre que l’activitat comporti 

generació de residus, el seu organitzador o responsable ha de preveure 

el corresponent sistema de recollida selectiva i retirada d’aquests. 

d) Els organitzadors o responsables de l’activitat han de comunicar a 

l’òrgan gestor la informació específica de l’esdeveniment com el número 

de participants, el lloc o llocs de realització, incidències ocorregudes, etc. 

en els 7 dies posteriors a la finalització de l’activitat 

e) No es permet la realització de proves, competicions i exhibicions amb 

vehicles o altres ginys motoritzats. 

f) No es permet el fondeig lliure en el marc de la realització d’activitats 

organitzades.  

g) En el marc de la realització d’activitats organitzades i 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. 

 

37.2 Per tal de garantir el compliment de les obligacions dels organitzadors o 

responsables de l’activitat, l’òrgan gestor pot requerir el dipòsit d’un aval per un 

import suficient, segons el tipus d’activitat i els possibles impactes que pot 

generar, per garantir la conservació i el bon ús de l’espai natural. 

 

Article 38. Concursos d’imatge submarina  



38.1  La celebració de concursos d’imatge submarina requereixen l’autorització 

prèvia de l’òrgan gestor del parc seguint el procediment establert a l’article 48 

d’aquestes normes.  

 

38.2 S’ha de complir amb les condicions establertes a l’article 37 d’aquestes 

normes. 

 

38.3 Les imatges presentades al concurs es cedeixen a l’òrgan gestor del parc 

amb finalitats divulgatives no lucratives i fent esment de l’autoria. 

 

Es permet l’establiment d’un màxim de 2 àrees de pernoctació controlada amb 

serveis (recollida d'escombraries, WC...) dins de l’àmbit del parc. Aquests 

poden implementar-se per iniciativa pública, privada o conveni públic-privat.  

 

40.1 La pernoctació a bord d’una embarcació únicament es permet d’acord 

amb el que estableix l’article 15 d’aquestes normes. 

 

40.2 La pernoctació a costa únicament es permet en una àrea de pernoctació 

controlada d’acord amb el que estableix l’article 39 d’aquestes normes. 

 

No es permeten les activitats recreatives d’estructures flotants inflables a 

l’àmbit marí del parc. 

42.1 La instal·lació de boies al parc requereix l’autorització de l’administració 

competent amb l’informe previ favorable de l’òrgan gestor del parc. 

Secció 9. Pernoctació  

Article 39. Àrees de pernoctació  

Article 40.  Pernoctació  

Secció 10. Infraestructures 

Article 41. Estructures flotants  

Article 42. Instal·lació de boies de fondeig i abalisament  



 

42.2 Sobre praderies de fanerògames marines o les seves barbades, 

l’ancoratge dels sistemes d’abalisament i fondeig ha de ser de baix impacte 

reconegut, prioritzant els de tipus barrina. Tots aquests sistemes s’han 

d’instal·lar amb una boia intermèdia per a evitar l’arrossegament de la cadena o 

el cap al fons. 

En qualsevol cas, cal garantir el correcte funcionament de tot el sistema 

(ancoratge i fondeig) i la nul·la afectació als hàbitats bentònics pròxims.  

 

42.3 En general, els abalisaments de cales, els camps de boies o qualsevol 

altre tipus d’abalisament s’han de retirar al final de temporada, excepte:  

 Els sistemes d’ancoratge de baix impacte que s’han de marcar per tal de 

reutilitzar a les següents temporades. 

 Les boies de busseig i de creuers designades per a ser utilitzades durant 

tot l’any. 

 La delimitació de les zones de no fondeig establertes a l’annex 1 

d’aquestes normes 

 

 

43.1 L’òrgan gestor del parc ha d’elaborar un Programa de recerca que té una 

vigència de 4 anys que s’ha de presentar al Consell Científic per a la seva 

validació.  

 

43.2 El Programa de seguiment científic que ha d’implementar anualment la 

direcció general competent en matèria de gestió d'espais naturals protegits ha 

de formar part del Programa de recerca del parc.  

  

 

Secció 11: Investigació   

Article 43. Programa de Recerca  

Article 44. Activitats d’investigació 



44.1 Totes les activitats d'investigació no incloses en el Programa de Recerca 

del parc requereixen de la seva autorització expressa, prèvia valoració dels 

impactes que poden suposar les investigacions i la comprovació que els 

mètodes utilitzats per a l’estudi són compatibles amb la conservació del 

patrimoni natural i cultural del parc, sens perjudici d’altres autoritzacions 

necessàries. En qualsevol cas, quan la finalitat de l'activitat d'investigació no 

estigui directament relacionada amb la conservació cal estudiar les alternatives 

per a la seva realització fora de l'espai protegit.  

 

44.2 Les persones, físiques o jurídiques, interessades en realitzar una activitat 

d’investigació no inclosa en el Programa de Recerca del Parc han de sol·licitar 

l’autorització a l’òrgan gestor del Parc seguint el procediment establert a l’article 

48 d’aquestes normes. 

 

A les referides sol·licituds s’hi ha d’adjuntar un resum projecte d’investigació on 

cal indicar la finalitat, els objectius, el mètode i el pla de treball, el programa de 

finançament, la composició i experiència de l’equip de treball i el lloc i l’època 

de l’any en que es vol realitzar. 

 

44.3 L’obtenció de l’autorització per a la realització d’activitats d’investigació 

comporta que, en qualsevol moment de la investigació, l’òrgan gestor del parc 

pot sol·licitar informació sobre els resultats obtinguts. 

 

44.4 Les persones, físiques o jurídiques, que hagin estat autoritzades a 

realitzar activitats d’investigació per l’òrgan gestor del parc han de: 

a) Complimentar un formulari de dades sobre el desenvolupament de l’activitat 

autoritzada el primer trimestre de cada any natural sobre els treballs realitzats 

l’any anterior. 

b) Comunicar la finalització de l'activitat d'investigació a l’òrgan gestor del parc 

mitjançant la presentació d'un informe final que constati els resultats de la 

investigació. Juntament amb aquest informe, s'ha de lliurar una còpia dels 

treballs realitzats o publicats. 

 



44.5 En qualsevol moment, per incompliment de la normativa aplicable o de les 

condicions establertes en el plec de condicions redactat a aquest efecte, l’òrgan 

gestor del parc pot revocar l'autorització per a la realització de l'activitat 

d'investigació. 

 

44.6 Si l’activitat d’investigació a realitzar està inclosa en el Programa de 

Recerca del parc, cal que realitzi una comunicació prèvia de l’inici de l’activitat 

d’investigació amb una antelació mínima de 15 dies de la data prevista d’inici 

de l’activitat. 

 

Les persones, físiques o jurídiques, responsables de realitzar aquestes 

activitats d’investigació han de complimentar un formulari de dades sobre el 

desenvolupament de l’activitat autoritzada el primer trimestre de cada any 

natural sobre els treballs realitzats l’any anterior. 

 

L’òrgan gestor del parc ha d’elaborar un Programa de comunicació i educació 

ambiental que té una vigència de 4 anys que s’ha de presentar a la Junta 

rectora del parc per a la seva validació.  

 

46.1 Les empreses, entitats, ports i estacions nàutiques que operen al parc 

poden signar la carta de col·laboració prevista a l’annex 11 d’aquestes normes.  

 

46.2 Es crea un registre amb les empreses, entitats, ports i estacions nàutiques 

que signen la carta de col·laboració.  

 

Secció 12. Educació ambiental, sensibilització, corresponsabilitat  

Article 45. Programa de comunicació i educació ambiental  

Article 46. Carta de col·laboració voluntària  

Capítol V: Règim de gestió  

Article 47. Governança 



Per assolir una gestió eficaç del parc i garantir la conservació del seu patrimoni 

natural es fonamental la corresponsabilitat amb els objectius del parc l’espai 

per part de les empreses i entitats que operen en aquest, i dels usuaris que en 

gaudeixen.  Per avançar cap a una gestió més col·laborativa i fomentar la 

implicació i la participació de tothom en la conservació de l’espai protegit en el 

marc del Consell de Cooperació del Parc Natural, establert es creen les 

següents taules de governança específiques:  

 

 sector busseig  

 sector nàutic  

 sector pesca recreativa  

 sector aquàtic 

 sector entitats mediambientals  

 sector vigilància/seguretat 

 sector de la pesca professional que participa en el Consell de 

Cooperació a través del Consell de cogestió de la Pesca al Cap de 

Creus.  

48.1 Les autoritzacions previstes en el present document s’han de presentar 

amb una antelació mínima d’un mes de la data prevista. 

 

48.2 Les comunicacions prèvies previstes en el present document s’han de 

presentar amb una antelació mínima d’un mes de la data prevista. 

 

48.2 Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a l’òrgan gestor del parc i s’han de 

presentar per mitjans electrònics a través del tràmit específic de la Seu 

electrònica de l’Administració de la Generalitat. 

 

48.3 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució 

d’autorització és de 15 dies a comptar des de la presentació de la sol·licitud. El 

venciment de l’esmentat termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució 

expressa legitima a l’interessat a entendre desestimada la seva sol·licitud per 

silenci administratiu. Si la sol·licitud d’autorització  es presenta abans de 30 

Article 48. Autoritzacions i comunicacions  



dies, el venciment de l’esmentat termini sense que s’hagi dictat i notificat la 

resolució expressa legitima a l’interessat a entendre estimada la seva sol·licitud 

per silenci administratiu. 

 

48.4 En qualsevol cas, per incompliment de les condicions establertes en 

l’autorització atorgada l'òrgan gestor pot revocar l'autorització, així com, 

denegar una nova sol·licitud. 

49.1 L’òrgan gestor del parc ha d’elaborar un Pla d’inspecció i vigilància del 

parc conjuntament amb els diferents cossos de vigilància competents. 

 

49.2 A l’annex 12 d’aquestes normes s’estableix la vigilància mínima que s’ha 

de dur a terme a l’àmbit marí del parc per part del Cos d’Agents Rurals.  

 

 

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 o a altres normatives.  

 

 

51.1 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.  

 

52.2 Qualsevol acció o omissió que contravingui les normes en matèria de 

pesca marítima en l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus serà 

Article 49. Vigilància  

Article 50. Infraccions 

Article 51. Sancions 



sancionable d’acord amb les previsions de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de 

pesca i acció marítimes. 

 

52.3 Els infractors estaran 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. 

 

  



1.1 Mapa general  

 

ANNEXOS DE  LES NORMES  

Annex 1. Zonificació  



 

1.2 Mapa de Zones de dinàmica natural 

  
 
 

 
 



1.3 Mapa Zones de no fondeig  

 

Àmbit de Cala Murtra 

 

 

  



 

Àmbit de Cala Jugadora 

 

 

Àmbit de Cala Galladera 

 

 



 

 

Les següents espècies es poden pescar pels pescadors professionals que 

disposen del permís especial per a la pesca i el marisqueig dins les aigües del 

Parc Natural de Cap de Creus:  

 Paracentrotus lividus  

 Arbacia lixula 

2.1 Tots els punts d’amarrament del parc s’dentifiquen mitjançant un 

pictograma específic segons a l’activitat a la que estan destinats. 

 

  

Annex 2. Llistat d’espècies que per motius de conservació es poden 

pescar a Zona de dinàmica natural  

Annex 3. Identificació dels punts d’amarrament per activitat 



2.2 Mapa boies de busseig  

 



 

 



 

 

  



2.3 Mapa boies de transport de passatgers  

 

  



 

 



 
 

 
  



2.4 Mapes dels camps de boies pilot per a la nàutica recreativa  

Cala Rostella 

 

  



Cala Guillola 

 

  



Cala Tavallera 

 

  



 

2.1 D’acord amb l’article 18 d’aquestes normes:  

- No s'estableix cap màxim anual, diari o de simultaneïtat en el nombre 

d'immersions (planificació adaptativa).  

- 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. 

 

1. Requisits dels centres d'immersió 

Els centres d'immersió que vulguin obtenir autorització per a la gestió 

d'activitats d'immersió al Parc Natural de Cap de Creus han de complir els 

requisits següents: 

 

a) Disposar de l'autorització vigent com a centre d'immersió emesa per 

la direcció general competent en matèria de política marítima. 

b) Disposar de les assegurances obligatòries per a l'exercici de l'activitat. 

c) Disposar d'embarcacions per fer l'activitat amb capacitat de govern de 

5 nusos o menys. 

d) Complir els requisits exigits per la regularització de les embarcacions 

i tripulacions davant de Capitania Marítima, així com disposar dels 

permisos necessaris per al transport de passatgers.  

 

Els centres estrangers per a sol·licitar l’autorització han de complir les 

condicions establertes per la normativa catalana i estatal.   

 

2. Documentació 

2.1 Els centres d'immersió han d'adjuntar a la sol·licitud, d'acord amb el 

formulari normalitzat, la següent documentació preceptiva:  

2.1.1 Memòria descriptiva i característiques del servei en funció dels valors 

naturals del parc, en la qual s'ha d'exposar el sistema de difusió dels 

Annex 4. Activitat de busseig  

Annex 5. Procediment d’autorització dels centres immersió 



valors de l'espai i s'han de identificar les rutes seguides des del port 

base de l'embarcació per al transport dels usuaris. La memòria ha 

d'incloure informació sobre l'experiència de l'empresa en el sector, en 

especial si ha desenvolupat l'activitat en espais protegits, si disposa 

d'acreditacions de qualitat per a sistemes ISO o equivalents, carta 

europea o similars, de la formació del personal, si està adherida a 

programes de bones pràctiques i si participa en programes o 

projectes de conservació i recuperació d'habitats submarins i les 

espècies associades. 

2.1.2 Relació de guies submarins amb què treballen. 

 

2.2 Els centres d’immersió també poden aportar la següent documentació 

facultativa:  

2.2.1 Certificació d'Acreditació ISO o equivalent. 

2.2.2 Acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) si 

s'ha obtingut en un altre Parc Natural. 

2.2.3 Certificació de titulació o titulacions de cursos de guiatge en espais 

protegits emeses per un centre oficial d'ensenyament vinculat al medi 

natural o de l'administració competent en matèria de conservació 

d'espais naturals de protecció especial, que ha d'incloure: 

- programa 

- nombre d'hores cursades 

- si se n'ha superat l'avaluació (no són vàlids els certificats 

presencials que no incloguin avaluació) 

 

2.2.4 Documentació per a l'acreditació dels guies submarins bons 

coneixedors:  

a. Còpia d'altres titulacions que habilitin per a la instrucció del 

busseig. 

b. Certificat de les empreses on els guies submarins han 

prestat serveis en què s'indiqui el període treballat i, si han 

treballat en algun espai natural de protecció especial, el 

nombre d'immersions efectuades o si han superat les 100 

immersions dins d'espais naturals de protecció especial. 



c. Cursos de guiatge en espais naturals protegits: Certificació 

del centre oficial d'ensenyament vinculat al medi marí o de 

l'administració competent en matèria de conservació d'espais 

naturals de protecció especial, que ha d'incloure: 

- programa 

- nombre d'hores cursades (mínim 80 h) 

- si n'ha superat l'avaluació (no són vàlids els certificats 

presencials que no incloguin avaluació) 

2.2.5 Acreditació de la mitjana anual d'usuaris per guia en la temporada 

corresponent a l'any en què s'efectua la sol·licitud i en la 

corresponent a l'any anterior, mitjançant un llistat de sortides 

efectuades en aquest període, en què es detalli nom i cognoms dels 

guies i nombre d'usuaris i una declaració jurada conforme són les 

úniques immersions comercialitzades per l'empresa. 

2.2.6 Acreditació dels programes de bones pràctiques per part de l'òrgan 

promotor. El contingut del programa ha de contenir informació 

suficient per comprovar que la iniciativa és diferent o complementària 

d'altres també acreditades. 

2.2.7  Acreditació de la participació en projectes de recerca sobre 

recuperació d'hàbitats submarins i de les espècies associades emesa 

per un centre de recerca oficial. 

2.2.8 Reducció de les emissions: 

a. Acreditació del punt d'amarrament de cadascuna de les 

embarcacions, emesa pel gestor del port de sortida 

b. Nom, matrícula de l'embarcació 

c. Documentació acreditativa del tipus de motor (combustible), 

potència i capacitat de passatgers autoritzada. En cas de 

disposar de diverses embarcacions es calcularà el valor 

ponderat en funció de la capacitat de cada una, tot i que es 

podrà revisar en funció dels usos reals de la temporada 

anterior. 

2.2.9 Busseig adaptat: 



a. Acreditació conforme es disposa d'una embarcació adaptada 

per a la pràctica del busseig amb persones amb 

discapacitats 

b. Acreditació del personal certificació de guia o instructor de 

busseig amb discapacitats d'una organització reconeguda 

(Asociación sin ánimo de lucro y de ámbito estatal para el 

desarrollo integral del buceo adaptado DIBA, International 

Association for Handicapped Divers IAHD, Handicap Scuba 

Assotiation HSA o similar). 

 

2.3 El compliment dels requisits que preveu l'apartat 4 s'acredita amb la 

declaració responsable que consta inclosa en el model de sol·licitud. A 

efectes de valoració del criteri establert al punt 2.1 de l'annex 2, la 

declaració responsable ha d'indicar l'any d'obtenció de l'autorització prevista 

a l'article 4.a. 

 

2.4 En el cas de centres d'immersió que hagin obtingut autorització d'acord 

amb el procediment previst en aquesta Ordre, per sol·licitar nova 

autorització per a la gestió d'activitats d'immersió en el període següent, han 

de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable en 

què s'indica que mantenen les condicions per les quals van ser autoritzats, i 

que compleixen els requisits que s'estableixen en aquesta Ordre. En cas 

que s'hagin produït modificacions amb relació als criteris i documentació 

previstos als apartats 2.1 i 2.2, han de presentar un document annex amb 

les noves dades. 

 

2.5 La inexactitud, falsedat o omissió comporten la inadmissió de la 

sol·licitud des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la 

persona interessada, sens perjudici que puguin ser causa de retirada de 

l'autorització, si es coneixen amb posterioritat al seu atorgament. 

 

3. Termini de presentació de sol·licituds 

El procediment per a l'autorització de centres d'immersió per a la gestió 

d'activats d'immersió al parc s'obre cada dos anys a partir de l'entrada 



en vigor de la present Ordre. El termini de presentació de les sol·licituds 

d'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió per part dels centres 

d'immersió es fixa entre l'1 i el 30 de novembre. 

 

4. Tramitació del procediment 

4.1 L'òrgan gestor del Parc Natural de Cap de Creus és l'òrgan 

encarregat de la instrucció del procediment d'autorització dels centres 

d'immersió i de la comprovació de la documentació. 

 

4.2 Excepcionalment, en el cas que l'òrgan gestor del parc no pugui 

comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, o 

que el centre d'immersió no aporti la documentació preceptiva prevista a 

l'apartat 2, se li ha de requerir perquè, en el en el termini de 10 dies, 

aporti la informació o la documentació necessària. La no aportació de la 

documentació o informació requerida en el termini concedit comporta el 

desistiment de la petició, prèvia adopció de la corresponent resolució. 

 

4.3 Avaluades les sol·licituds, l'òrgan gestor del parc eleva la proposta 

de resolució a l'òrgan competent per resoldre, previ tràmit d'audiència 

per un termini de 10 dies, si escau. 

 

5. Resolució del procediment  

5.1 Correspon a la persona titular de la direcció general competent en 

matèria de gestió d’espais naturals protegits l'atorgament de les 

autoritzacions als centres d'immersió per a la gestió d'activitats 

d'immersió al parc 

 

5.2 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució 

als centres d'immersió és de quatre mesos des de la data de finalització 

del termini de presentació de les sol·licituds. 

 

5.3 Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini 

previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els 

sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud. 



6. Vigència i contingut de les autoritzacions 

6.1 L'autorització dels centres d'immersió per a la gestió d'activitats 

d'immersió al parc s'atorga pel termini de dos anys naturals, i té efectes 

a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data de la resolució 

d'atorgament. 

 

6.2 En el cas que s’estableixi un límit màxim d’immersions d’acord amb 

el que preveu l’article 19 d’aquestes normes, l'autorització per a la gestió 

d'activitat d'immersió ha d’incloure el detall del nombre total de llicències 

d'immersió que s'atribueixen al centre d'immersió i de les corresponents 

a cada zona d'immersió, si s’escau.  

 

7. Autorització per a la gestió d’activitats d’immersió al parc 

7.1 L'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió al parc s'atorga 

als centres que han obtingut la millor puntuació, d'acord amb els criteris 

establerts a l’apartat 10. 

 

7.2 En el cas que sol·licitin autorització més de quinze centres 

d'immersió, únicament s'autoritzen els quinze centres corresponents que 

obtinguin la millor puntuació. 

 

8. Criteris de valoració dels centres d’immersió 

Codi Valoració Puntuació Puntuació 
màxima 

8.1 Experiència en activitats subaquàtiques 1 punt/any 6 

8.2 Empresa amb una certificació 
ISO, EMAS, OHAS o 
equivalents 

ISO 14001 15 25 

EMAS 761 15 

Altres 
certificacion
s ambientals 

10 

ISO 24803 10 

Altres 
certificacion
s(ISO;OHA
S o 
equivalent) 

5 



8.3 Empresa acreditada per la 
Carta Europea de Turisme 
Sostenible 

10 punts en altres espais 
protegits 

15 punts en el Parc Natural 
de Cap de Creus 

25 

8.4 Personal amb formació emesa per un 
centre universitari, de recerca en matèria de 
medi natural o de l’administració competent 
en matèria d’espais naturals de protecció 
especial d’un mínim de 80 h sobre bon 
coneixement dels valors naturals dels 
espais naturals de protecció especial o 
titulacions universitàries amb aquests 
continguts i nombre d’hores mínim 

3 punts / 
persona 

15 

8.5 Ús anual de guies submarins 
bons coneixedors, en la 
temporada corresponent a 
l’any en què s’efectua la 
sol·licitud i l’anterior, respecte 
al total de guies emprats en 
les immersions en el període 
esmentat. 

Els guies submarins bon 
coneixedors es determinen 
d’acord amb el que es preveu 
a l’apartat 9 

20% - 40% 

>40% - 55% 

>55% - 70% 

>70% - 85% 

>85% 

 

5 

10 

15 

20 

25 

 

25 

8.6 Mitjana anual d’usuaris per 
guia, en la temporada 
corresponent a l’any en què 
s’efectua la sol·licitud i en la 
corresponent a l’any anterior. 

<6 

7-8 

9-13 

14-20 

25 

15 

5 

2 

25 

8.7 Empreses adherides a diferents programes 
de bones pràctiques a l’àmbit marí 

3 
punts/programa 

9 

8.8 Empreses que participen en projectes de 
centres de recerca oficials en estudis i 
treballs de recerca aplicada sobre 
recuperació d’hàbitats submarins i de les 
espècies associades 

5 punt/estudi 15 

8.9 Sanció  ferma per incompliment de la Llei 
de pesca i activitats marítimes de caràcter 
lleu amb menys d’un any d’antiguitat. 

- 3/infracció - 15 

8.10 Sanció  ferma  per incompliment de la Llei 
de pesca i activitats marítimes de caràcter 
greu amb menys de  dos anys d’antiguitat 

- 10/infracció - 40 

8.11 Sanció  ferma per incompliment de la Llei 
de pesca i activitats marítimes de caràcter 

- 25/infracció - 75 



molt greu amb menys de tres anys 
d’antiguitat 

8.12 Reducció de les emissions 
tenint en compte el tipus de 
combustible, la potència del 
motor (Pot) i la distància (d) en 
milles nàutiques del port de 
sortida al Parc 

dièsel/gasoil
/fueloil 

-5-
d*(0,963+0,027*Pot(kW)) 

gas 
-4-

d*(0,688+0,020*Pot(kW)) 

híbrid 
-2,5-

d*(0,514+0,017*Pot(kW)) 

elèctric -1-d*0,107 

vela -d*0,107 

8.13 Disposar d’embarcació adaptada i personal 
amb certificació de guia o instructor de 
busseig amb discapacitats d’una 
organització reconeguda (DIBA, IAHD, HSA 
o similar) 

10 10 

  

Es fixa com a criteri de desempat la millor valoració de l'apartat 8.5, si aquest 
continua en l'apartat 8.4 i si aquest prossegueix l'empresa amb més 
experiència acreditada en activitats subaquàtiques. 

9. Criteris de valoració dels guies submarins bons coneixedors  

Per titulacions relacionades amb la instrucció del busseig responsable (màxim 
10 punts) 

Curs Puntuació 

Instructor de busseig UNE24802 o FEDAS-CMAS Estàndard 

2.D.9 o equivalent 

10 

 

Cursos oficials de guia submarí en espais naturals protegits (màxim 20 punts, 
únicament és vàlida una de les tres opcions) 

Quantitat d’hores de curs Puntuació 

Cursos d'entre 40 i 50 h 10 

Cursos d'entre >50 i 120 h o acumulant més de 80 h 15 

Cursos de més de 120 h o acumulant més de 150 h 20 

 

Altres titulacions (màxim 10 punts) 

Concepte Puntuació 



Per titulacions de guia oficials en espais protegits no específiques 

del medi marí 

5 

Per disposar de la titulació UNE-EN 24801.3  o FEDAS-CMAS 

Estàndard 2.D.7 

5 

Per titulacions de bones pràctiques submarines (més de 20 h) 5 

 

Es consideren cursos oficials de guiatge submarí en espais naturals protegits 
aquells cursos que inclouen avaluació i hores de formació que compleixin el 
següent: 

- 50% sobre el coneixement dels valors de conservació de l'espai 

- 10% de bones pràctiques en la pràctica del guiatge submarí 

- 90% rellevants per a la tasca de guiatge responsable amb els valors naturals 
de l'espai. 

Els cursos que no assoleixin els percentatges indicats però en els quals la 
suma de les hores dedicades a conservació i a bones pràctiques en la pràctica 
del guia submarí sumin un mínim de 50 h es consideren equivalents a un curs 
de 40 h als efectes de les valoracions. 

Únicament es valoren els cursos impartits per: 

- Centres d'ensenyament que imparteixin formació universitària en matèria de 
biologia marina 

- Centres d'investigació que tinguin programes específics en conservació del 
medi marí 

- Administracions competents en matèria de conservació d'espais naturals de 
protecció especial tal com estan definits a la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d'espais naturals. 

 

1. Relació d’espècies que no es poden capturar per la pesca recreativa 

- Tots els peixos elasmobranquis (taurons i rajades) 

 

2. Captures màximes permeses:  

2.1 Les captures màximes permeses per llicència i dia són les següents: 
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- Peixos: 5 kg 

- Mol·lusc cefalòpodes: 2 Kg 

- Garotes: 40 unitats 

2.2 Si es captura un sol exemplar de pes superior a l’autoritzat, l’excés no es 

computable en el total. 

 

3. Talles mínimes  

S’estableixen les següents talles mínimes per a l’activitat de pesca recreativa:  

Espècie 
Nom comú Talla 

mínima 

Conger conger Congre 120cm 

Dentex dentex  Déntol 40cm 

Dicentrarchus labrax  Llobarro 40cm 

Diplodus cervinus Sard Imperial 30cm 

Epinephelus marginatus  Mero 55cm 

Labrus merula  Tord negre 20cm 

Labrus viridis  Grívia 30cm 

Pagrus pagrus  Pagre 30cm 

Sciaena umbra Corball de roca 30cm 

Scorpaena scrofa  Cap roig 20cm 

Diplodus sargus  Sarg 25cm 

Sparus aurata Orada 30cm 

Sphyraena sp.* Espet 55cm 

 

4. Quotes màximes anuals i diàries 

S’estableixen les següents quotes màximes de captura anuals i diàries per 

cada permís especial de pescador recreatiu del parc: 

Espècie Nom comú 
Màxim 

anual 

Màxim 

diari 

Conger conger Congre   1 

Dentex dentex  Déntol 20 1 

Dicentrarchus labrax  Llobarro   0 

Diplodus cervinus Sard Imperial   1 



Epinephelus marginatus  Mero   0 

Labrus merula  Tord negre   2 

Labrus viridis  Grívia 20 1 

Pagrus pagrus  Pagre   3 

Sciaena umbra Corball de roca   0 

Scorpaena scrofa  Cap roig  3 

Diplodus sargus  Sarg   3 

Sparus aurata Orada   2 

Sphyraena sp.* Espet   3 

 

5. Veda temporal  

L’Octopus vulgaris (Pop roquer) no es pot pescar en modalitat de pesca 

recreativa els mesos de juliol, agost i setembre, coincidint amb la veda de la 

pesca professional.  

 

6. Escar 

Es prohibeix l’ús de peixos i cefalòpodes vius com a esquer i l’ús d’esquers que 

continguin productes basats en substàncies químiques perilloses pel medi 

natural.  

 

7. Mètodes de pesca no permesos 

No es permet la utilització dels següents mètodes i/o utensilis de pesca:  

- Jigging 

- Zokaball  

 

1. Requisits dels xàrters de pesca 

Els xàrters de pesca que vulguin obtenir autorització per a la gestió 

d'activitats de pesca recreativa al Parc Natural de Cap de Creus han de 

complir els requisits següents: 

 

a) Disposar de l'autorització vigent com a xàrter de pesca emesa per la 

direcció general competent en matèria de política marítima. 

Annex 7. Procediment d’autorització per empreses de xàrter de pesca 



b) Disposar de les assegurances obligatòries per a l'exercici de l'activitat. 

c) Disposar d'embarcacions per fer l'activitat amb capacitat de govern de 

5 nusos o menys. 

d) Complir els requisits exigits per la regularització de les embarcacions 

i tripulacions davant de Capitania Marítima, així com disposar dels 

permisos necessaris per al transport de passatgers.  

 

Les empreses de xàrter de pesca estrangeres per a sol·licitar l’autorització han 

de complir les condicions establertes per la normativa catalana i estatal.   

 

2. Documentació 

2.1 Els xàrters de pesca han d'adjuntar a la sol·licitud, d'acord amb el 

formulari normalitzat, la següent documentació preceptiva:  

2.1.1 Memòria descriptiva i característiques del servei en funció dels valors 

naturals del parc, en la qual s'ha d'exposar el sistema de difusió dels 

valors de l'espai i s'han de identificar les rutes seguides des del port 

base de l'embarcació per al transport dels usuaris. La memòria ha 

d'incloure informació sobre l'experiència de l'empresa en el sector, en 

especial si ha desenvolupat l'activitat en espais protegits, si disposa 

d'acreditacions de qualitat per a sistemes ISO o equivalents, carta 

europea o similars, de la formació del personal, si està adherida a 

programes de bones pràctiques i si participa en programes o 

projectes de conservació i recuperació d'habitats submarins i les 

espècies associades. 

2.1.2 Relació de guies de pesca amb què treballen. 

 

2.2 Els xàrters de pesca també poden aportar la següent documentació 

facultativa:  

2.2.1 Certificació d'Acreditació ISO o equivalent. 

2.2.2 Acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) si 

s'ha obtingut en un altre Parc Natural. 

2.2.3 Certificació de titulació o titulacions de cursos de guiatge en espais 

protegits emeses per un centre oficial d'ensenyament vinculat al medi 



natural o de l'administració competent en matèria de conservació 

d'espais naturals de protecció especial, que ha d'incloure: 

- programa 

- nombre d'hores cursades 

- si se n'ha superat l'avaluació (no són vàlids els certificats 

presencials que no incloguin avaluació) 

 

2.2.4 Documentació per a l'acreditació dels guies de pesca bons 

coneixedors:  

a. Certificat de les empreses on els guies de pesca han prestat 

serveis en què s'indiqui el període treballat i, si han treballat 

en algun espai natural de protecció especial, el nombre de 

sortides de pesca efectuades o si han superat les 100 

sortides dins d'espais naturals de protecció especial. 

b. Cursos de pesca recreativa sostenible o bones pràctiques de 

pesca recreativa  

c. Cursos de guiatge en espais naturals protegits: Certificació 

del centre oficial d'ensenyament vinculat al medi marí o de 

l'administració competent en matèria de conservació d'espais 

naturals de protecció especial, que ha d'incloure: 

- programa 

- nombre d'hores cursades (mínim 80 h) 

- si n'ha superat l'avaluació (no són vàlids els certificats 

presencials que no incloguin avaluació) 

2.2.5 Acreditació de la mitjana anual d'usuaris per guia en la temporada 

corresponent a l'any en què s'efectua la sol·licitud i en la 

corresponent a l'any anterior, mitjançant un llistat de sortides 

efectuades en aquest període, en què es detalli nom i cognoms dels 

guies i nombre d'usuaris i una declaració jurada conforme són les 

úniques sortides de pesca comercialitzades per l'empresa. 

2.2.6 Acreditació dels programes de bones pràctiques per part de l'òrgan 

promotor. El contingut del programa ha de contenir informació 

suficient per comprovar que la iniciativa és diferent o complementària 

d'altres també acreditades. 



2.2.7  Acreditació de la participació en projectes de recerca sobre 

recuperació d'hàbitats submarins i de les espècies associades emesa 

per un centre de recerca oficial. 

2.2.8 Reducció de les emissions: 

a. Acreditació del punt d'amarrament de cadascuna de les 

embarcacions, emesa pel gestor del port de sortida 

b. Nom, matrícula de l'embarcació 

c. Documentació acreditativa del tipus de motor (combustible), 

potència i capacitat de passatgers autoritzada. En cas de 

disposar de diverses embarcacions es calcularà el valor 

ponderat en funció de la capacitat de cada una, tot i que es 

podrà revisar en funció dels usos reals de la temporada 

anterior. 

2.2.9 Pesca recreativa adaptada: 

a. Acreditació conforme es disposa d'una embarcació adaptada 

per a la pràctica de la pesca recreativa amb persones amb 

discapacitats 

 

2.3 El compliment dels requisits que preveu l'apartat 1 s'acredita amb la 

declaració responsable que consta inclosa en el model de sol·licitud. A 

efectes de valoració del criteri establert al punt 8.1 de l'apartat 8, la 

declaració responsable ha d'indicar l'any d'obtenció de l'autorització prevista 

a l'apartat 1.a. 

 

2.4 En el cas de xàrters de pesca que hagin obtingut autorització d'acord 

amb el procediment previst en aquesta Ordre, per sol·licitar nova 

autorització per a la gestió d'activitats de pesca recreativa en el període 

següent, han de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració 

responsable en què s'indica que mantenen les condicions per les quals van 

ser autoritzats, i que compleixen els requisits que s'estableixen en aquesta 

Ordre. En cas que s'hagin produït modificacions amb relació als criteris i 

documentació previstos als apartats 2.1 i 2.2, han de presentar un 

document annex amb les noves dades. 

 



2.5 La inexactitud, falsedat o omissió comporten la inadmissió de la 

sol·licitud des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la 

persona interessada, sens perjudici que puguin ser causa de retirada de 

l'autorització, si es coneixen amb posterioritat al seu atorgament. 

 

3. Termini de presentació de sol·licituds 

El procediment per a l'autorització de xàrters de pesca per a la gestió 

d'activats de pesca recreativa al parc s'obre cada dos anys a partir de 

l'entrada en vigor de la present Ordre. El termini de presentació de les 

sol·licituds d'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió per part 

dels xàrters de pesca es fixa entre l'1 i el 30 de novembre. 

 

4. Tramitació del procediment 

4.1 L'òrgan gestor del Parc Natural de Cap de Creus és l'òrgan 

encarregat de la instrucció del procediment d'autorització dels xàrters de 

pesca i de la comprovació de la documentació. 

 

4.2 Excepcionalment, en el cas que l'òrgan gestor del parc no pugui 

comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, o 

que el xàrter de pesca no aporti la documentació preceptiva prevista a 

l'apartat 2, se li ha de requerir perquè, en el en el termini de 10 dies, 

aporti la informació o la documentació necessària. La no aportació de la 

documentació o informació requerida en el termini concedit comporta el 

desistiment de la petició, prèvia adopció de la corresponent resolució. 

 

4.3 Avaluades les sol·licituds, l'òrgan gestor del parc eleva la proposta 

de resolució a l'òrgan competent per resoldre, previ tràmit d'audiència 

per un termini de 10 dies, si escau. 

 

5. Resolució del procediment  

5.1 Correspon a la persona titular de la direcció general competent en 

matèria de gestió d’espais naturals protegits l'atorgament de les 

autoritzacions als xàrters de pesca per a la gestió d'activitats de pesca 

recreativa al parc 



 

5.2 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució 

als centres d'immersió és de quatre mesos des de la data de finalització 

del termini de presentació de les sol·licituds. 

 

5.3 Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini 

previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els 

sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud. 

 

6. Vigència i contingut de les autoritzacions 

L'autorització dels xàrters de pesca per a la gestió d'activitats de pesca 

recreativa al parc s'atorga pel termini de dos anys naturals, i té efectes a 

partir de l'1 de gener de l'any següent a la data de la resolució 

d'atorgament. 

 

7. Autorització per a la gestió de xàrters de pesca al parc 

7.1 L'autorització per a la gestió d'activitats de pesca recreativa al 

parc s'atorga als xàrters de pesca que han obtingut la millor puntuació, 

d'acord amb els criteris establerts a l’apartat 10. 

7.2 En el cas que sol·licitin autorització més de tres xàrters de pesca, 

únicament s'autoritzen els tres xàrters de pesca corresponents que 

obtinguin la millor puntuació. 

 

8. Criteris de valoració dels centres d’immersió 

Codi Valoració Puntuació Puntuació 
màxima 

8.1 Experiència en activitats de pesca 
recreativa 

1 punt/any 6 

8.2 Empresa amb una certificació 
ISO, EMAS, OHAS o 
equivalents 

ISO 14001 15 25 

EMAS 761 15 

Altres 
certificacion
s ambientals 

10 

Altres 
certificacion
s(ISO;OHA

5 



S o 
equivalent) 

8.3 Empresa acreditada per la 
Carta Europea de Turisme 
Sostenible 

10 punts en altres espais 
protegits 

15 punts en el Parc Natural 
de Cap de Creus 

25 

8.4 Personal amb formació emesa per un 
centre universitari, de recerca en matèria de 
medi natural o de l’administració competent 
en matèria d’espais naturals de protecció 
especial d’un mínim de 80 h sobre bon 
coneixement dels valors naturals dels 
espais naturals de protecció especial o 
titulacions universitàries amb aquests 
continguts i nombre d’hores mínim 

3 punts / 
persona 

15 

8.5 Ús anual de guies de pesca 
bons coneixedors, en la 
temporada corresponent a 
l’any en què s’efectua la 
sol·licitud i l’anterior, respecte 
al total de guies emprats en 
les immersions en el període 
esmentat. 

Els guies submarins bon 
coneixedors es determinen 
d’acord amb el que es preveu 
a l’apartat 10 

20% - 40% 

>40% - 55% 

>55% - 70% 

>70% - 85% 

>85% 

 

5 

10 

15 

20 

25 

 

25 

8.6 Mitjana anual d’usuaris per 
guia, en la temporada 
corresponent a l’any en què 
s’efectua la sol·licitud i en la 
corresponent a l’any anterior. 

1 

2-3 

4-5 

 

20 

10 

5 

 

20 

8.7 Empreses adherides a diferents programes 
de bones pràctiques a l’àmbit marí 

3 
punts/programa 

9 

8.8 Empreses que participen en projectes de 
centres de recerca oficials en estudis i 
treballs de recerca aplicada sobre 
recuperació d’hàbitats submarins i de les 
espècies associades 

5 punt/estudi 15 

8.9 Sanció  ferma per incompliment de la Llei 
de pesca i activitats marítimes o de la Llei 
del Parc de caràcter lleu amb menys d’un 
any d’antiguitat. 

- 3/infracció - 15 

8.10 Sanció  ferma  per incompliment de la Llei 
de pesca i activitats marítimes o de la Llei 

- 10/infracció - 40 



del Parc de caràcter greu amb menys 
de  dos anys d’antiguitat 

8.11 Sanció  ferma per incompliment de la Llei 
de pesca i activitats marítimes o de la Llei 
del Parc de caràcter molt greu amb menys 
de tres anys d’antiguitat 

- 25/infracció - 75 

8.12 Reducció de les emissions 
tenint en compte el tipus de 
combustible, la potència del 
motor (Pot) i la distància (d) en 
milles nàutiques del port de 
sortida al parc 

dièsel/gasoil
/fueloil 

-5-
d*(0,963+0,027*Pot(kW)) 

gas 
-4-

d*(0,688+0,020*Pot(kW)) 

híbrid 
-2,5-

d*(0,514+0,017*Pot(kW)) 

elèctric -1-d*0,107 

vela -d*0,107 

8.13 Disposar d’embarcació adaptada  5 5 

  

Es fixa com a criteri de desempat la millor valoració de l'apartat 8.5, si aquest 
continua en l'apartat 8.4 i si aquest prossegueix l'empresa amb més 
experiència acreditada en activitats subaquàtiques. 

9. Criteris de valoració dels guies submarins bons coneixedors  

Per titulacions relacionades amb la instrucció de la pesca recreativa (màxim 10 
punts) 

Curs Puntuació 

Curs de pesca recreativa sostenible o curs de bones pràctiques 

(més 20h) 

10 

 

Cursos oficials de guia marí en espais naturals protegits (màxim 20 punts, 
únicament és vàlida una de les tres opcions) 

Quantitat d’hores de curs Puntuació 

Cursos d'entre 40 i 50 h 10 

Cursos d'entre >50 i 120 h o acumulant més de 80 h 15 

Cursos de més de 120 h o acumulant més de 150 h 20 

 

Altres titulacions (màxim 10 punts) 

Concepte Puntuació 



Per titulacions de guia oficials en espais protegits no específiques 

del medi marí 

5 

Per cursos de pesca recreativa (més de 20h) 5 

  

 

Es consideren cursos oficials de guiatge submarí en espais naturals protegits 
aquells cursos que inclouen avaluació i hores de formació que compleixin el 
següent: 

- 50% sobre el coneixement dels valors de conservació de l'espai 

- 10% de bones pràctiques en la pràctica del guiatge submarí 

- 90% rellevants per a la tasca de guiatge responsable amb els valors naturals 
de l'espai. 

Els cursos que no assoleixin els percentatges indicats però en els quals la 
suma de les hores dedicades a conservació i a bones pràctiques en la pràctica 
del guia submarí sumin un mínim de 50 h es consideren equivalents a un curs 
de 40 h als efectes de les valoracions. 

Únicament es valoren els cursos impartits per: 

- Centres d'ensenyament que imparteixin formació universitària en matèria de 
biologia marina 

- Centres d'investigació que tinguin programes específics en conservació del 
medi marí 

- Administracions competents en matèria de conservació d'espais naturals de 
protecció especial tal com estan definits a la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d'espais naturals. 

1. Embarcacions no permeses 

No es permet la navegació dins del parc de les embarcacions següents:  

- motos nàutiques  

- vaixells de transport de mercaderies perilloses (combustibles, productes 

químics, etc.) 

 

2. Embarcacions recreatives a motor  

Annex 8. Navegació  



2.1 Per a la navegació a motor a les aigües del parc es necessari disposar, 

com a mínim, de la  Llicència de Navegació d’acord amb la classificació 

establerta en el Reial Decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les 

titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.  

 

2.2 Abans del lloguer d’una embarcació, l’empresa ha de donar una explicació 

amb recomanacions sobre l’espai natural protegit, la navegació i el fondeig 

(ecobriefing). Concretament ha  de:  

- Donar informació sobre el parc, els seus objectius i la normativa 

d’aplicació. 

- Donar informació precisa sobre les característiques de l’indret que es 

visita: valors, que s’hi podran observar, fragilitat. 

- Donar informació per a minimitzar l’impacte que poden generar els 

navegants, sobretot pel que fa al fondeig i l’amarrament de les 

embarcacions. 

 

 

D’acord amb l’article 35 d’aquestes normes no s’estableixen condicions 

específiques per a l’activitat de transport de passatgers 

 

1. Requisits de les empreses de transport de passatgers 

Les empreses de transport de passatgers que vulguin obtenir autorització 

per a la gestió d'activitats de transport de passatgers al Parc Natural de Cap 

de Creus han de complir els requisits següents: 

 

a) Disposar de l'autorització vigent com a empresa d’activitats marítimes  

emesa per la direcció general competent en matèria de política marítima. 

b) Disposar de les assegurances obligatòries per a l'exercici de l'activitat. 

Annex 9. Transport de passatgers 

Annex 10. Procediment d’autorització per les empreses d’activitat de 

transport de passatgers  



c) Complir els requisits exigits per la regularització de les embarcacions i 

tripulacions davant de Capitania Marítima, així com disposar dels 

permisos necessaris per al transport de passatgers.  

 

Les empreses de transport de passatgers estrangeres per a sol·licitar 

aquesta autorització han de complir les condicions establertes per la 

normativa catalana i estatal.   

2. Documentació 

2.1 Les empreses de transport de passatgers han d'adjuntar a la sol·licitud, 

d'acord amb el formulari normalitzat, la següent documentació 

preceptiva:  

2.1.1 Memòria descriptiva i característiques del servei en funció dels valors 

naturals del parc, en la qual s'ha d'exposar el sistema de difusió dels 

valors de l'espai i s'han de identificar les rutes seguides des del port 

base de l'embarcació per al transport dels usuaris. La memòria ha 

d'incloure informació sobre l'experiència de l'empresa en el sector, en 

especial si ha desenvolupat l'activitat en espais protegits, si disposa 

d'acreditacions de qualitat per a sistemes ISO o equivalents, carta 

europea o similars, de la formació del personal, si està adherida a 

programes de bones pràctiques i si participa en programes o 

projectes de conservació i recuperació d'habitats marins i les 

espècies associades. 

2.1.2 Relació de guies amb què treballen. 

 

2.2 El compliment dels requisits que preveu l'apartat 2.1 s'acredita amb la 

declaració responsable que consta inclosa en el model de sol·licitud.  

2.3 En el cas d’empreses de transport de passatgers que hagin obtingut 

autorització d'acord amb el procediment previst en aquesta Ordre, per 

sol·licitar nova autorització per a la gestió d'activitats de pesca recreativa 

en el període següent, han de presentar, juntament amb la sol·licitud, 

una declaració responsable en què s'indica que mantenen les 

condicions per les quals van ser autoritzats, i que compleixen els 

requisits que s'estableixen en aquesta Ordre. En cas que s'hagin produït 



modificacions han de presentar un document annex amb les noves 

dades. 

2.4 La inexactitud, falsedat o omissió comporten la inadmissió de la 

sol·licitud des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la 

persona interessada, sens perjudici que puguin ser causa de retirada de 

l'autorització, si es coneixen amb posterioritat al seu atorgament. 

 

3. Termini de presentació de sol·licituds 

El procediment per a l'autorització de les empreses de transport de 

passatgers al parc s'obre cada dos anys a partir de l'entrada en vigor de 

la present Ordre. El termini de presentació de les sol·licituds 

d'autorització per a la gestió d'activitats d'immersió per part dels xàrters 

de pesca es fixa entre l'1 i el 30 de novembre. 

4. Tramitació del procediment 

4.1 L'òrgan gestor del Parc Natural del Cap de Creus és l'òrgan 

encarregat de la instrucció del procediment d'autorització Les empreses 

de transport de passatgers i de la comprovació de la documentació. 

 

4.2 Excepcionalment, en el cas que l'òrgan gestor del parc no pugui 

comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, o 

que l’empresa de transport de passatgers no aporti la documentació 

preceptiva prevista a l'apartat 2, se li ha de requerir perquè, en el en el 

termini de 10 dies, aporti la informació o la documentació necessària. La 

no aportació de la documentació o informació requerida en el termini 

concedit comporta el desistiment de la petició, prèvia adopció de la 

corresponent resolució. 

 

4.3 Avaluades les sol·licituds, l'òrgan gestor del parc eleva la proposta 

de resolució a l'òrgan competent per resoldre, previ tràmit d'audiència 

per un termini de 10 dies, si escau. 

 

5. Resolució del procediment  



5.1 Correspon a la persona titular de la direcció general competent en 

matèria de gestió d’espais naturals protegits l'atorgament de les 

autoritzacions a les empreses de transport de passatgers al parc. 

 

5.2 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució a 

les empreses de transport de passatgers és de quatre mesos des de la 

data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 

 

5.3 Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini 

previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els 

sol·licitants poden entendre desestimada la seva sol·licitud. 

 

6. Vigència i contingut de les autoritzacions 

L'autorització de les empreses de transport de passatgers per a la gestió 

d'activitats de pesca recreativa al parc s'atorga pel termini de dos anys 

naturals, i té efectes a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data de 

la resolució d'atorgament. 

 

7. Autorització per a la gestió d’activitats de transport de passatgers al 

parc 

7.1 L'autorització per a la gestió d'activitats de transport de passatgers al 

parc s'atorga a totes empreses de transport de passatgers que han 

presentat la sol·licitud amb la documentació requerida.  

 

 

7.1 La carta de col·laboració és un document que voluntàriament poden signar 

les empreses que operen a les aigües del parc esdevenint empreses 

col·laborades del parc.  

 

7.2 Les empreses col·laboradores del parc tenen dret a:  

Annex 11. Carta de col·laboració  



2. A disposar dels signes d’identitat d’empresa col·laboradora amb el Parc 

Natural de Cap de Creus. Aquests signes són editats i distribuïts pel parc 

a les empreses i tenen un disseny específic. 

3. A gaudir de manera preferent dels avantatges que el Parc Natural 

ofereixi a les empreses com prioritat d’assistència en cursos ofertats pel 

parc.  

 

7.3 Les empreses col·laboradores del parc tenen les obligacions següents:  

 

1. Complir la normativa del relativa a la pràctica de la activitat de 

transport de passatgers i la corresponent al Parc Natural de Cap de 

Creus.  

2. Informar als seus clients dels valors naturals del parc i de la seva 

normativa, tot fomentant la seva conservació. 

3. Posar especial atenció en que els seus clients: 

- no manipulin ni extreguin cap organisme o resta arqueològica de 

l’aigua. 

- no alterin l’estructura dels hàbitats naturals (no remoure pedres, 

evitar el trepig, etc.). 

- no alimentin la fauna (“fish feeding”). 

4. Col·laborar amb els equips científics que treballen al Parc Natural Cap 

de Creus. 

5. Facilitar al parc les dades de relatives al número de persones que 

utilitzen el servei i el lloc visitat per dia mensualment. 

6. Col·laborar amb l’òrgan gestor del parc.  

 

 

S’estableix la vigilància mínima que s’ha de dur a terme a l’àmbit marí del parc 

Natural per part del Cos d’Agents Rurals d’acord amb la taula següent: 

 

 

Període Mesos Vigilància i  Control furtivisme 

Annex 12. Vigilància  



control rutinari 

Hivern  Gener, Febrer, 

Març, Novembre i 

Desembre 

1 dia/setmana 1 dia/mes 

Primavera Abril, Maig i Juny 2 dies/setmana 2 dies/mes 

Setmana 

Santa 

- 2 dies/setmana 2 dies/mes 

Estiu 

 

Juliol i Agost 3 dies/setmana 2 dies/mes 

Tardor Setembre i Octubre 2 dies/setmana 2 dies/mes 

 

 


