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Participació ciutadana 

en l’elaboració de normes

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern

Les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les

iniciatives normatives que promou l’Administració pública des de l’inici de la tramitació del procediment

administratiu.



Àmbit d’aplicació



Vigència, pròrroga 

i planificació adaptativa 

 Vigència 4 anys
 Pròrroga 4 anys → Resolució DACC
 Planificació adaptativa (anual)→ Resolució DGPAMN

 A la vista dels resultats del seguiment científic
 Consulta prèvia: 

o Junta Rectora
o Consell de cooperació
o Consell Científic 

 Informe DGPMPS 
Gestió

Ecosistema

Seguiment

Planificació 

adaptativa
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Eixos principals de regulació 

1. Planificació adaptativa

2. Sensibilització i corresponsabilitat amb els objectius de l’espai

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

4. Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d’excel·lència dins 

l’espai protegit

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

6. Millora de la vigilància a l’espai

7. Compatibilització entre les activitats que es desenvolupen al Parc



Objectius generals de l’espai 

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



Propostes de regulació

Normes generals de protecció

 No introducció d’espècies al·lòctones
 No subministrament aliment a la fauna
 No extracció de restes arqueològiques → Comunicar localització
 Excepcionalitat normes: 

 per motius científics 
 per gestió del patrimoni natural o cultural 

 Activitat pot suposar un risc potencial → Informe OG  



Propostes de regulació

Paisatge 

 Manteniment de la qualitat del paisatge visual, sonor i lumínic 
 Consideració de: 

 Paisatge Obert
 Zona de Sensibilitat Acústica Alta
 Zona E1 d’ordenació ambiental de l’enllumenat (brillantor mínima) 

 En general, s’ha d’evitar l’excés de soroll 
 S’estableixen els següents límits d’immissió  

Horari Mitjana màxima
d’immissió

Màxim puntual 
d’immissió 

De 8 a 21h 50dB 100dB

De 21h a 8h 40dB 70dB



Propostes de regulació

Prevenció contaminació marina 

 Resta prohibit l’abocament de residus a mar
 No operacions de neteja
 No subministrament del combustible a les aigües del Parc



Propostes de regulació

Zonificació



Propostes de regulació

Zona de dinàmica natural

 No es permet cap mena d’extracció de recursos

 Excepte: 

 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 per motius de conservació



Propostes de regulació

Zona de Dinàmica Natural



Propostes de regulació

Zona de Dinàmica Natural



Propostes de regulació

Àrea de foment d’educació ambiental 

 Cala Tamariua, Port-Lligat i Cala Murtra

 Cales de fàcil accés per fomentar les activitats d’educació ambiental com 

itineraris marins per busseig lleuger i escola de pesca. 

 Es permeten les infraestructures vinculades a itineraris marins 

 Pesca recreativa: en modalitat de captura i solta → prioritat escola de pesca



Propostes de regulació

Accés i navegació

 Accés àmbit marí: A peu per una cala o per 
mar obert mitjançant embarcació 

 Accés a peu: Per camins establerts (RNI 
terrestre→ Camins senyalitzats)

 No accés nocturn RNP, excepte: 
 Autorització busseig nocturn 
 Maniobres pesca professional on 

l’extracció és permesa
 Avarament i retirada de la mar: només per 

llocs habilitats
 Velocitat màxima de navegació: 

10 5
PARC <300m costa

+
RNP



Propostes de regulació

Fondeig i amarrament

 En general, es permet el fondeig lliure, excepte: 
 A l’interior dels polígons dels camps de boies
 En les zones de no fondeig → Cala Murtra, Cala Jugadora, Cala Galladera
 Les embarcacions de més de 12m a menys de 25m de profunditat 



Propostes de regulació

Fondeig i amarrament

 Punts d’amarrament → identificació segons activitat i per eslora 
 Boies Busseig i Transport de passatgers → màxim 3h
 Amarrament: 1 embarcació per boia

 Amarratge a roca: 
 Sense objectes metàl·lics o altres materials que puguin malmetre la roca 
 No es permet al tram entre Cala Prona i Punta de Farallons (RNP)

 Pernoctació o amarratge durant la nit: 
 A Parc: 

 A les boies de fondeig de temporada, d’acord amb el que estableixen els 
plans d’usos i serveis de temporada de competència municipal.

 A les boies d’ús temporal, en les quals només es permet l’amarratge fins 
a un màxim de dues nits.

 No RNP
 No fondeig lliure per afectació negativa
 Canvi de boies per afectació negativa → Garantia de no repetir l’impacte 
 Pla de retirada de morts convencionals



Propostes de regulació

Pla Pilot: Cala Rostella



Propostes de regulació

Pla Pilot: Cala Guillola (Es Jonquet)



Propostes de regulació

Pla Pilot: Cala Tavallera



Propostes de regulació

Boies de busseig 

24 boies de busseig



Propostes de regulació

Boies de busseig 



Propostes de regulació

Boies de busseig 



Propostes de regulació

Boies de busseig 



Propostes de regulació

Boies de busseig 



Propostes de regulació

Boies de transport de passatgers

11 boies de transport de passatgers



Propostes de regulació

Boies de transport de passatgers



Propostes de regulació

Boies de transport de passatgers



Propostes de regulació

Boies de transport de passatgers



Propostes de regulació

Boies de transport de passatgers



Propostes de regulació

Busseig 

 Abans de cada immersió → Ecobrifieng: comportament + fragilitat entorn
 Immersions es poden fer: 

 Sortint a peu des de costa
 Des de les boies de busseig

No es permet el fondeig lliure mentre es practica immersió
 Busseig particular: 

 Comunicació  prèvia
 Màxims per embarcació: 6 immersions/dia, 30 immersions/setmana, 120 

immersions/any
 Planificació adaptativa: Annex

 Pot establir màxim immersions anuals, diàries o simultànies → No s’estableix
 Pot establir obligatorietat guia i ràtio per guia → No s’estableix
 No aletes de ≥80cm
 Pot establir altres condicions

 Autorització centres d’immersió (2 anys): 
 Màxim 15 centres
 Geoblau
 Facilitar dades de l’activitat



Propostes de regulació

Busseig RNP

 No instruments motoritzats immersió (excepcions: minusvalidesa, seguiment, 
gestió)

 No cursos iniciació /primer nivell o bateigs amb escafandre autònom
 Immersions nocturnes amb autorització vinculades a: 

 Observació de fauna en petits grups 
 Enregistrament de materials audiovisuals 
 Recerca i coneixement de l’entorn



Propostes de regulació

Busseig lleuger/ Nedar i córrer

Busseig lleuger: 
 Planificació adaptativa: Annex

 Pot establir màxim immersions anuals, diàries o 
simultànies → No s’estableix

 Pot establir obligatorietat guia i ràtio per guia 
→ No s’estableix

 Pot establir altres condicions

Nedar i córrer: 
 Sortida i entrada a mar: Per cala o embarcació
 Córrer per camí existent
 No pujar roques 
 En activitat organitzada → cal embarcació de suport



Propostes de regulació

Pesca professional artesanal

 Gestió Pesca Profesional → Pla de gestió de la pesca al Cap 
de Creus aprovat per acord del Comitè de cogestió de la 
pesca al Cap de Creus

 Permís especial per a la pesca i el marisqueig dins les 
aigües del Parc (anual) 

 Geoblau
 Cens embarcacions →27 

 Noves incorporacions x substitució: ≤ 8m eslora total i 
≤ 75 kw

 No es permet activitat pesquera: 
 A ZDN, excepte:  

o pesca de llagosta d’abril a agost a +50m a la zona de la RNP Cap 
Gros – Cap de Creus, des del límit de la RNI fins al límit nord

o Pesca autoritzada per motius de conservació (Comitè científic)
 A 50m al voltant de les boies d’immersió 

 Pèrdua d’arts i ormeigs →Comunicar a l’OG 
 Espècies no permeses → Pla de gestió
 Esquer: no peixos i cefalòpodes vius



Propostes de regulació

Pesca recreativa

 Carnet de pescador recreatiu del Parc (anual): 10 punts
 Vinculat a formació específica: ambiental i de pesca
 Renovació automàtica, excepcions: 

o Pèrdua del carnet per infracció
o No s’han lliurat les dades de captures
o Actualització de la formació específica
o Establiment de nombre màxim de pescadors recreatius al 

Parc 
 Tallar el lòbul inferior de l’aleta caudal de les captures
 No es permet activitat pesquera:

 A ZDN
 A 50m al voltant de les boies d’immersió 
 Des de terra a les RNI de Cap de Creus i Cap Norfeu

 Autorització xàrters de pesca(2 anys): 
 Màxim 3 empreses
 Geoblau
 Facilitar dades de l’activitat



Propostes de regulació

Pesca recreativa

 Planificació adaptativa: 
 Espècies que no es poden capturar → Elasmobranquis (taurons i rajades)
 Captures màximes permeses per llicència i dia 

o Peixos: 5 kg
o Mol·lusc cefalòpodes: 2 Kg
o Garotes: 40 unitats 
Si es captura 1 sol exemplar de pes superior, l’excés no es computable 
en el total 

 Vedes temporals:
o Octopus vulgaris (Pop roquer): De juliol a setembre   

 Escar i grumejar: No peixos i cefalòpodes vius ni productes que continguin 
químics 

 Mètodes de pesca no permesos:
o Jigging
o Zokaball

 Talles mínimes
 Quotes màximes anuals i diàries (bag límits)
 Altres



Propostes de regulació

Pesca recreativa Espècie Nom comú Talla mínima Màxim anual Màxim diari

Conger conger Congre
120cm 1

Dentex dentex Déntol
40cm 20 1

Dicentrarchus 

labrax 

Llobarro

40cm 0

Diplodus cervinus Sard Imperial
30cm 1

Epinephelus 

marginatus 

Mero

55cm 0

Labrus merula Tord negre
20cm 2

Labrus viridis Grívia
30cm 20 1

Pagrus pagrus Pagre
30cm 3

Sciaena umbra Corball de roca
30cm 0

Scorpaena scrofa Cap roig
20cm 3

Diplodus sargus Sarg
25cm 3

Sparus aurata Orada
30cm 2

Sphyraena sp.
Espet

55cm 3



Propostes de regulació

Nàutica recreativa

 Avarament i retirada de la mar: 
 Embarcacions recreatives a motor →llocs específics 

habilitats. 
 Embarcacions recreatives sense motor →llocs 

específics habilitats o a través de les cales. 
 Per navegar a motor→ Cal disposar com a mínim de la 

Llicència de Navegació 
 Planificació adaptativa: 

 Embarcacions no permeses: 
o Motos nàutiques 
o Vaixells de transport de mercaderies perilloses

 Condicions especifiques empreses de lloguer: 
Informació sobre l’espai protegit, la navegació i el 
fondeig. 

 Altres



Propostes de regulació

Transport de passatgers

 Entre la sortida i la posta de sol
 No comercialització de festes
 Planificació adaptativa: 

 Llocs i condicions de desembarcament
 Llocs d’aturada i activitats associades
 Número de banyistes simultani
 Altres 

 Autorització transport de passatgers(2 anys): 
 Geoblau
 Facilitar dades de l’activitat



Propostes de regulació

Activitats organitzades

 Imprescindible: 
 Comunicació prèvia (7 dies) → De 10 a 50 persones 
 Autorització → > 50 persones 

 Obligacions vinculades: 
 Deixar l’espai en les mateixes condicions 
 Desmuntar i retirar qualsevol instal·lació o element (48h)
 Facilitar dades de  l’activitat

 No realització de proves, competicions i exhibicions amb vehicles o ginys 
motoritzats

 No fondeig lliure
 Fer difusió de l’espai protegit, els seus valors i les seves normes  
 Concursos imatge submarina →Cessió de les imatges presentades



Propostes de regulació

Pernoctació

 Establiment 2 àrees de pernoctació
 Pernoctació o amarratge durant la nit: 

 A Parc: 
 A les boies de fondeig de temporada, d’acord amb el que estableixen els 

plans d’usos i serveis de temporada de competència municipal.
 A les boies d’ús temporal, en les quals només es permet l’amarratge fins a 

un màxim de dues nits.
 No RNP



Propostes de regulació

Infrastructures

 Condicions a la instal·lació de boies de fondeig i abalisament: 
 Baix impacte reconegut
 Boia intermèdia
 No afectació hàbitats bentònics 

 En general, els abalisaments de cales, camps de boies o qualsevol altre 
abalisament s’ha de retirar al final de temporada. Excepte: 
 Sistemes d’ancoratge de baix impacte reconegut
 Boies de busseig i de transport de passatgers 
 Delimitacions de zones de no fondeig
 Delimitacions de l’espai protegit 

 Per Itineraris marins → Àrea de foment d’educació ambiental
 No activitats recreatives d’estructures flotants inflables



Propostes de regulació

Activitats d’investigació 

 Programa de recerca → 4 anys (Consell científic)
 Programa de seguiment científic anual
 Activitats no incloses PR → Autorització: 

 Facilitar dades de la recerca → Formulari  
 Presentació informe final 

 Activitats incloses PR → Comunicació prèvia



Propostes de regulació

Educació ambiental i corresponsabilitat

 Programa de Comunicació i Educació Ambiental → 4 anys 
 Carta de col·laboració voluntària empreses, entitats, ports i estacions nàutiques



Propostes de regulació

Vigilància 

Període Mesos Vigilància i 

control rutinari

Control furtivisme

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

 Pla d’inspecció i vigilància de l’espai 

 Planificació adaptativa → Vigilància mínima CAR

 Coordinació cossos de vigilància: CAR, Policia Marítima (ME), Inspecció 
pesquera i Policia Local  



Propostes de regulació

Infraccions i Sancions

 Qualsevol acció o omissió que contravingui les normes del PRUG es 
considera infracció d’acord amb les previsions de l’article 18 de la Llei 
4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus. 

 Qualsevol acció o omissió que contravingui les normes del PRUG es 
considera infracció d’acord amb les previsions de l’article 18 de la Llei 
4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus. 

 Sens perjudici de les infraccions i sancions previstes en altres normatives.

 Els infractors estan obligats a reparar els danys ocasionats i els elements 
alterats al seu estat inicial.  



Programa Actuacions 
913.000€/any

2.437.000€ inversions

Línia d’actuació Codi actuació Actuació previsió anual previsió inversions

LA.01 Equip de gestió A1.1 Dotar el Parc d’un equip marí 100.000 €

A2.1 Programa de recerca 12.000 €

A2.2 Seguiment biodiversitat marina fons soms 150.000

A2.3
Seguiment de l’evolució i estat actual de les espècies 

comercials capturades per la flota artesanal del Parc Natural 
15.000

A2.4
Seguiment de l’evolució i estat actual de les espècies 

capturades pels pescadors recreatius del Parc Natural
15.000

A2.5
Seguiment qualitat d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA
15.000

A2.6 Seguiment de dades físico-químiques 15.000

A2.7
Seguiment de la freqüentació de les activitats 

nauticoesportives
25.000

A3.1 Adquisició de 2 embarcacions 800.000 €

A3.2 Instal·lació i manteniment de boies d’amarrament (fondeigs) 180.000

A3.3
Establiment de convenis amb els ajuntaments dels municipis 

litorals del Parc
12.000

A3.4 Abalisament perímetre Parc, RNP, PNI 1.120.000 €

A3.5 Projecte d'establiment de les àrees de pernoctació 15.000 €

A3.6 Gestió camps de boies 60.000 €

A3.7 Neteja i recollida d'escombraries sense cost 

LA. 02 Millora del 

coneixement 

LA.03 Gestió directa 

del medi natural



Programa Actuacions 
913.000€/any

2.437.000€ inversions

Línia d’actuació Codi actuació Actuació previsió anual previsió inversions

A4.1
Fomentar ajuts econòmics a través de la convocatòria de 

subvencions en els espais naturals protegits 
90.000

A4.2

Promoció de la creació de productes i paquets turístics amb 

associacions d’empreses turístiques i operadors turístics 

nacionals i internacionals. 

80.000

A4.3
Difusió i promoció del projecte (localment, a nivell nacional) i 

de l’espai, centrat en les Reserves Naturals Parcials
60.000 €

A5.1 Programa de senyalització 25.000 € 325.000 €

A5.2 Materials divulgatius del PRUG 3.000 € 12.000 €

A5.3
Gestions per incorporar els límits de l’espai a les cartografies 

digitals disponibles 
sense cost 

A6.1 Programa d'educació ambiental 15.000 €

A6.2
Promoció del curs de guies del Parc Natural, especialment 

per a les empreses que treballen en l’àmbit marí del parc.
15.000 €

A6.3
Elaboració d’una aplicació mòbil georeferenciada amb 

informació de la normativa i les activitats del Parc
6.000 € 25.000 €

LA.07 Promoció i 

valorització de l’espai 

natural protegit 

A7.1 Valorització de l’Àrea de foment d’educació ambiental 30.000 €

A8.1 Pla d’inspecció i vigilància de l’espai sense cost 

A8.2 Materials vigilància 80.000 €

LA.05 Ordenació de 

l'ús públic, 

senyalització i 

informació in situ al 

LA.06 Educació 

ambiental

LA.04 Foment de 

l’activitat de 

particulars, empreses, 

entitats i ens locals 

favorable per a 

l’assoliment dels 

objectius de l’espai 

LA.08 Vigilància de 

l’espai 



Programa Actuacions 
913.000€/any

2.437.000€ inversions

Línia d’actuació Codi actuació Actuació previsió anual previsió inversions

A9.1
Creació i dinamització de taules de governança, en el marc 

del Consell de Cooperació del Parc
20.000 €

A9.2

Establiment de convenis (o l’establiment d’altres marcs de 

col·laboració i suport) amb centres de recerca i entitats 

naturalistes

sense cost 

A9.3
Establiment d’acords amb administracions públiques, entitats 

i particulars
sense cost 

A10.1 Programa de seguiment del Pla 15.000 €

A10.2 Avaluació de l’efectivitat del Pla 15.000 €

LA.10 Actualització del 

Pla (programa de 

LA.09 Governança 



On som i propers passos

Del 27 de setembre al 27 d’octubre:

Participació ciutadana: Aportacions a 

través del web participa.gencat.cat

Finals 2022: 

Informe jurídic preliminar

2023: 

Aprovació inicial: Informació pública i 

tràmit d’audiència

Aprovació definitiva
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Gràcies per la vostra atenció

Dades de contacte: 

Servei de Planificació de l’Entorn Natural: planificacionatura.accioclimatica@gencat.cat

Francesc Diego wfdiego@gencat.cat

Judith Ahufinger jahufinger@gencat.cat

Parc Natural del Cap de Creus: pncapcreus@gencat.cat

Ponç Feliu: poncfeliu@gencat.cat

Participació ciutadana: Aportacions a través del web participa.gencat.cat

https://participa.gencat.cat/processes/plarectorpncapcreus
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