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Apèndix documental

A. Àmbit jurídico-administratiu de Catalunya

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais Naturals [DOGC, 28.6.1985].
LL E l

12/1985,

de 13 de juny, d'espnis natu?'Uls
Et

PRESIDENT DE LA GENERALlTAT
DE CATALUNYA

Sia notori a tot~ els ciutadans que eI
Parlament de Catalúnya ha aprovat i
jo, en nOI¡1 del Rei i d 'acord . amb el que
estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autònom·ia, promulgo la següent

LLEI
1. Hi ha dos aspectes que caracteritzen molt especialment el medi natural
a Catalunya. Un és l 'exti'aordinària varietat que presenta, gens habitual en
països d'extensió similar, de laI manera
que, com han destacat els especialistes,
una gran part de les estructures de paisatge que es troben a Europ·a i al nord
d'Àfrica hi són representades. L'àHre
és la intensa hum anització del seu· territori. L'acció humana nò havia ocasio nat normalment desequilibris greus fins
als darrers decennis, en què, a causa
del fort increment de la poblaéió i del
desenvolupament econÒmic i tecnolÒgÍc,
la situació ha eXIlerimentat . un canvi
radical. Així, la urbanització extensÍva
i sovint incontrolada, la construcció
mas~iva de grans óbres d'infrastructura,
sense una avaluaCió prèvia de les seves conseqi.ièn.cies sobre la ··natura i ·el
paisatge i sense una previsió de mesuj'es pal'aHeles per a compensar-ne o redúir-ne els efectes negatius, la. poHució
atmosfèrica, dels sÒls i de les · aigües
superficials i subterrànies, la pressió especulativa sobre els espai.s naturals metropolitans i costaners, l 'accentuació dd
procés de desaparició de l es zones humides, el periU d'exti.nció de diverses
espècies, -el flagell dels incendis forestals, la pèrdua de -sòls agrícoles de primera qualitat, etcètera, són causa d'una
inquietud creixent dels científics i, en
general, de l'opinió pública, no tan sols
pels efectcs visuals i. cstèlics de la de-

gradació i la destrucció del paisatge,
sinó també per l'amenaça que aquest
conjunt de factors significa ja avui per
al manteniment de la viabilitat dels
equilibris naturals i per a la conservació dels rccursos vius.
És, d enes, palesa la n ecessitat w'gent
d'una a ~ (ua c !ó eficaç dels poders públics que actu alment és obstaculitzada
pel' un ma rc legal massa dispers, que
presentà buits importants.
P el que ia a la legislació dirigida especíJicament a la protecció, les actua cions en el marc de la normativa del
pat.rimoni , històrico-artístic - especialment m!t.iarn;ant la declaració de para.t ges pintorescs de determinats espais
naturals-- no han estat prou efectives,
menh'e que la Ley 15/75, de 2 de mayo,
de ESpàCibs Naturales Protegidós, defineix uns mecanismes de tramitació i de
gestió que no cdtresponen a les necessitats actuals de Catalunya en aquesta
matèria.
La Ley 19/ 1975, de 2 de mayo, sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, consagra la protecció de la natu ra com una de les finalitats de l'ordenac·ió del territoi'i i preveu l'establiment
de nivells de protecció variables mitjançant l'aplicació d'algunes de les fi gures de planejament que defineix.
Aquests instruments de planejament,
i molt especialment l a figura del pla
especial, han estat generalment els que
hà n ofert millors possibilitats d'intervenció sobre els espais naturals amb les
finalitats esmentades. Es pot afirmar qu e
la definició d'un règim de sòl adequat
és una condició imprescindible per a
fer plenament viable qualsevol altra
forma de protecció. La via .que ofereix
la legislació del sòl presenta, però, lògicament, certes limitacions, ja que és
insufiCient per a la 'regulació efectiva
d'algunes activitats i, sobretot, per al
desenvolupament d'una gestió adequada
de la n atura, que requereix un tractament legal propi.
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11. La varietat de les característiques
dels espais naturals a Catalunya, la diversificació de les causes de degradació
i la gravetat dels efectes d'aquesta exigeixenquè la protecció de la natura no
resti limitada a la preservació esporàdica , d'algunes mostres de valor excepcional.
En aquest sentit no es pot- oblidar tampoc que les resolucions ,dels organismes
internacionals especialitzats destaquen
l'estreta relació que hi ha entre la possibilitat d'assolir un deserivolupament
estable i la conservació i' la gestió adequades dels re cursos vius. Altrament,
el manteniment de grans extensions del
territori al marge d,,) la intervenció humaria i de l'aprofitament dels recúrsos
només es pot plantejar en països amb
una gran superfície" amb una densitat
de població escassa i que encara 'conserven zones importants en estat salvatge.
En el cas concrc t de Catalunya, men tre que en les àr ees on es concentren
majoritàriament la població i les activ itatH --les q1lals comprenen menys dd
10 pel' 100 del t errituri- els espais nutUl'als prtl}dlll3 p<lteixen una pl'esEió fortíssima, Ulla part important dels espais
de valor natural es localitzen en zones
deprimides sòcio-econòmicament i sovint en procés de despoblament. En
aq uests casos, més que mai, la protecció no pot significar pel' als seus habitants unes càrregues addicionals que
n:a;:;reugiu la situació difícil, sinó, al
contrari, ha de comportar una millora
efectiva de llurs condiCions de vida.
Nombroses expenencies interna'Cionals '
demostren que és possible de fer compatibles el desenvolupament d'aquestes
àrees i la protecció dels seus valors naturals. La presència de l'home moltes
vegades perpetua les condicions ecològiques adequades d 'aquest territori.
De tot això es despl:èn que la protecció del medi natural a Catalunya exigeix un instrument jurídic i una estratègia que, alhora que possibilitin la conse¡'vació i la gestió específiques dels espais naturals qu e ho necessiten particularment, estableixin un marc legal de
protecció referit globalment a la natura
i permetin el desenvolupament d'un conjunt de mesures operatives per a la
defensa dels recursos naturals enfront
de les diverses causes de degradació.
III. Les competències .que ,l'Estatut
de Catalunya atorga a la Generalitat en
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diverses matèriès permetem, als efectes
esmentats en el paràgraf anterior, ' l'elaboració d'aquest text legal, en absència
del qual el Parlament de Catalunya ha
aprovat. diverses lleis ,diHgicles a la protecció de la natura, com la Llei 12/ 1981,
per la qual s'estableixen No'r mes Addicionals de Protecció dels Espais d'Especial Interès Natural Afectats per Activitats Extractives, la Llei 2/ 1982" de
Protecció de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, la Llei 6/ 19&2, .sobre Dec!a, I<;lció com a Paratge Natural d'Interès
Nacional del Massís del Pedraforca (Berguedà), i la Llei 21/1983, de Declaració
de Paratges Naturals d'Interès Nacional
i d,e Reserves Integrals Zoològiql.1es i
Botàniques dels Aiguamolls de l'Empordà, 'a les quals cal afegir c,e rts aspectes
que çonté la Llei 9/ 1981 , sobre Protecció
de la Legalitat Urbanística.
IV. Aquesta Llei, d 'acord amb el
que estableixen els articles 45 i 47 de
la Constitució espanyola, desenvolupa
l'exerciCi d e diverses competències que
l'Estatut d'Autonomia atorga a la GEmeralitat \d e Catalunyà, exclusives o, si
's'escau, ' en el marc de la legisla'ció bàsica de l'Estat, amb l'objecte d'assolir
la conservació i, si s'escau, la millora
de la diversitat, la riquesa i la productivitat dels sistemes naturals de Catalunya, en el marc de la protecció del
medi ambient i de l'ordenació racional
equilibrada del territori.
CAPÍTOl,

I

Disposicion s gCl1Cl'als
Article 1
El s obj ectius d'aquesta Llei són protegir, conservar, gestion ar i, si s'escau,
restaurar i millorar la diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels
espais naturals de Catalunya" els quals
han d'ésser compatibles amb el desenvolupament i la utilització dels recursos
naturals i ambientals, en el marc de la
protecció del medi i de l'ordenació racional i equilibrada dd territori.
Article 2
1. Les tlisposicions d'aquesta Llei
s'apliquen a tots els espais naturals de
Catalunya.

2. Slentenen per espais naturals els
que presenten un o diversos ecosistemes,
no essencialment transformats per l'explotació i l'ocupació humanes, amb espècies vegetals o animals d'interès cien.tífic o 'educatiu i els que presenten paisatges naturals de valor estètic.
3. Gaudeixen de la consideració d'es·pais naturals de protecció especial els
espais naturals als quals s'aplica qualsevol de les modalitats de protecció definides en el capítol IV.
Article 3

1. Correspon a les diverses administracions públiques la protecció dels espais naturals, de llur gea i de les espècies vegetals i animals que hi viuen, el
manteniment de la viabilitat dels equilibris i, en general, la defensa de llurs
ecosistemes i recursos naturals de totes les causes de degradació que els po'den amenaçar.
2. Tothom té el deure de respectar
i conservar els espais naturals i l'obligació de reparar el dany que hi causi.

Al'ticle 4
L'Administració de ' la Generalitat i
les entitats locals han d'adequar llurs
disposicions per a canalitzar llur actuació i la dels particulars, d'acord amb els
objectius que estableixen els articles
anteriors i tenint en compte l'exercici
de qualsevol activitat dels seus habitants, per a assolir les finalitats següents :
a) Protegir els sòls ' de les intervencions que poden comportar l'increment
de l'erosió i la pèrdtia de llur qualitat
i, si s'escau, protegir els pendents descoberts de vegetació amb plantacions o
altres mesures físiques que n'evitin la
degradació.
b) Preservar les aigües continentals
-tant les superficials com les subterrànies~ i litorals de tota mena d'elements
contaminants, pel' tal de mantenir-les
en condicions que les facin compatibles
amb la conservació de llur població animal i vegetal.
e) Conservar i regenerar les zones
humides i salvaguardar els espais naturals li t01"als.

d) Evitar l'emissió de gasos, de partícules i de radiacions que poden afectar greumeNt l'ambient atmosfèric i evitar els sorolls innecessaris que poden
pertorbar el comportament normal de
la fauna.
e) Preservar les espècies vegetals i
¡lur diversitat i conservar les superfícies
forestals.
f) Protegir la fauna salvatge evitant
la destrucció del medi físic , la introducció d'espècies alienes nocives i la pressió cinegètica excessiva.
g) Protegir els espais naturals de determinats , coritaminants químics que perjudiquen moltes espècies protegides,
h) Mantenir la diversitat, la singularitat i les característiques dels ecosistemes en general.
i) Fomentar els usos i les activitats
que, en el marc d'aquesta Llei, afavoreixen el desenvolupainent de les diverses zones i fan possible la contenció del
despoblament rural.
j) Controlar l'impacte produït per la
implantació d'elements artificials, infrastructures o actuacions generadores
de transformacions lesives al medi natural.
k) Condicionar els indrets singulars
afectats per activitats que h an estat causa d'alteracions perjudicial s per a la
nat\lra o el paisatge.
l) Facilitar la disponibilitat d'espais
naturals suficients per a la recerca, l'educació i el 1leure.
m) Fomentar la formació escolar en
les qüestions relacionades amb la protecció de la natura i el medi ambient.
n) Fomentar el respecte dels ciutadans a la natura, per a aconseguir un
coneixement més gran i la sensibilització col'lectiva pel que fa al patrimoni
cultural de Catalunya.

L L'Administració de la Generalitat
h a de prendre les m esures procedents
per a l'elaboració i l'actualització dels
e~tudis bàsics sobre el medi natural ne cessaris per a la protecció ï la gestió
adequades. També pot fo rmular i tramitar plans especials per a la protecció del
medi natural i del paisatge, d'acord amb
el que estableix la legislació urbanística.
Abans que siguin aprovats definitiv a -
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ment aquests plans cal demanar informes al Departamènt d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Consell de Protecció de la Natura i als Ajuntaments afectats, a més dels altres establerts per la
normativa urbanística vigent. Aquests
plans especials també poden ésser formulats i tramitats pcr les entitats locals
amb competències urbanístiques, les
quals han de demanar els informes al
Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, a més dels altres que són preceptius, i al Consell de Protecció de la
Natura quan es tracta de plans especials qu e afecten el territori de més d'un
municipi.
.
2. L a suspensió de l'atorgament ·de
llicències d'edificació i üs del sòl amb
motiu de la red acció i la tramitació dels
plans especials a què es refereix l'apartat 1 pot comprendre, per acord adoptat
pels D epartaments competents, a proposta de l'Administració que redacta i
promou el pla especial, a més dels actes, regulats per l'ordenament urbanístic, la modificació de l 'ús o de l'aspecte
exterior dels edificis, els moviments de
terres, la tala d 'arbr es i la co¡'¡ocació
de cartells de propaganda visibles des
de vies públiques.
3. L'aprovació del pla especial implica la declaració d'utilitat pública de
les obres i les actuacions previstes i ·Ia
necessitat d'ocupació dels béns immobl~s i els drets afectats. És aplicable el
que estableixen els articles 64 i 68 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y 01'denación Urbana, de 9 d'abril de 1976.
4. Un cop un pspai ha estat declarat
p¡'otegit, els Ajuntaments afectats han
d'adequar llur plane¡ament l\rbanístic,
er. un termini de dos anys, a les directrius del pla especial de l'espai protegit.

A,·ticle 6
1. L es obres d'infrastructura pübli ques o privades, incloses les referides
a serveis tècnics o urbanístics, en espais
naturals han de limitar en la mesura
que sigui possible els efectes sobre la
integritat de la natura, minimitzar l'impacte paisatgístic i prendre, quan s'escaigui, mesures adequades .per a la restauració o el condicionament de les
àrees alterades.
2. Els criteris anteriors s'han d'incorporar a les bases i les clàu sules de
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la contracció de les udministracions públiques catalanes.

Article 7
1. En els indrets de paisatge obert,
qualificat així en el planejament urbanístic, no es permet la instaHació de
cartells de propaganda i d'altres elements similars que limitin el camp visual per a la contemplació de les belleses naturals, trenquin l'harmonia del
paisatge o desfigurin les perspectives.
2. Tothom té el deure de mantenir
la netedat dels espais naturals i evitar
l'abocament o l'abandó d'objectes, de
residus o d'altres deixalles fora dels llocs
autoritzats.
3. Les autoritats competents han
d'adoptar les mesures preventives ade quades i ordenar als subjectes infractors, si s'escau, l 'execució de treballs de
restauració de la situació primitiva.

Artidle 8
Cada any el Consell Executiu ha d'elaborar un informe sobre l'estat i l'estratègia de protecció, conservació i millora
dels espais naturals de Catalunya, del
qual ha de tenir coneixement el Parlament de Catalunya.

CAPÍTOL

II

Regulacion.ç específiques
Article 9
1. El Consell Executiu, a proposta
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, després de fets els estu. dis de fiora t fauna ecològics, etològics
i altres que puguin ésser necessaris per
a una protecció millor de les espècies,
d'acord amb el que disposen les legislacions de forests i caça, i sens perjudici de la utilització, quan sigui procedent, d'altres instruments de prot.ecció,
ha de declarar la condició d'estrictament protegits a tot el territòri de Catalunya o en part d'ell de les espècies
de la fiora i de la fauna silvestres, de
la gea, les pedres i els fòssils· que necessiten una preservació especial. Anual-

ment el Consell de Protecció de la Na~
tura ha de proposar al Consell Executiu
.eS mesures a emprar pel' a l'actualització de la normativa aplicable en relació
amb les espècies estrictament protegides.
Aquesta declaració comporta:
al En el cas de l'a flora, la prohibició de la destrucció, del desarrelament
i, si s'escau. també de la collita i la comercialització de les espècies i de llurs
llavors, així com la protecció del medi
natural en què viu aquesta flora.
bl En el cas de la fauna, la prohibició de la persecució, de la 'caça, de la
captura i de la comerçiali~¡;<;lció dels
animals, de llurs despi.1l1es o fragments
i, en 'e l cas de les ~spècies ovípares, de
llurs ous i nius, i la protecció, si s'es,":
cau, del medi natural en què viu aques:'
ta fauna.
'
e) ' En el cas de les pedres j els fòssils, la prohibició d'extreure'ls, de destruir-los i de comercialitzar-los i la protecció del medi natural de l'entorn.
2. El Consell Execútiu, a proposta
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, escoltat el criteri del Consell de Protecció de la Natura, pot acord¡¡rexcepcions del que estableix l'apartat 1, per raons d'interès científic, sanitari o altres d'anàlogues degudament
justificades. '
3. Els possibles danys causats per espècies animals protegides en béns privats poden ésser objecte d'indemnització
~empre que siguin degudament justificats
i no imputables, directament o indirectament, a, accions o omissions prèvies a
la producció del dany de qui el rebi o de
tercers.

Pesca, ha de desenvolupar per reglament
la legislació forestal en els aspectes adreçats a mantenir les espècies autòctones
i l'estructura de la vegetació i a refer
els espais forestals destruïts i assegurar,
si és possible, el manteniment i l'increment de la massa forestal de Catalunya.

Al·ticle 11
, I. S'entenen ,per zoneS humides, aIs
efectes d'aquesta Llei, lés zdnes naturals
de maresma, aiguamolI, torbera o aigüès
rases, permanents o teipporals, d'aigües
estancades o corrents, dólces, salabroses,
salines, amb la inclusió de les zones
d'aigües nlarhies la p'l 'Ofunditat de les
quals no excedeix els sis metres.
Totes les zones humides han d'ésser
preservades de les acti'vii,a ts susceptibles
de provocar-ne Iii recessió i la degradació, mitjançant les normes corresponents
aprovades pels Departaments competents.
2. A les ribes dcilsllacs' i dels embassaments i a les ' zones del litoral s'han
d'estabiir per Í'eglamentf¡lixes de protecció' dins les, quals no , es , permeti ni
l'éxecuéió d'obres d'urbanització, ni noves constnicCiohs de caràcter permanent,
llevat dels casos d'indubtable' interès
públic o d'utilitat social.
3. El plm;Jejament urbanístic de les
àrees que en el futur sigui,n destinades
a l'acolliment d'assentaments urbans que
afectin o' pugU'in 'afectarIa faixa de 100
metres adjacents a la zona de domini
públic litoral ' ha de garantir la permeabilitat i l'accessibilitat ,a les platges, l'm¡solellamerit i ' la preservació elel paisatge
consoiidat ', des dels nuclis tradicionals.

Article 12
Al·ticle 10
1. Sens perjudici de l'aplicació d'altres mesures establertes per aquesta Llei
i pel' la legislació de forests, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
ha de delimitar les superfícies forestals
amb presència notable d'espècies forestals d'àrea reduïda dins el territori de
Catalünya i adoptar les determinacions
necessàries pel' a assegurar el manteniment dels graus de presè ncia d'aquestes
espècies.
2. El Consell Executiu, a proposta del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i

1. Els projectes per a l'establiment
de vials permanents i de !íni es "ll'cti'Ïq\les d'alta tensió que afecten espais Il:lturals o travessen comarques i zones
d'alta muntanya han de justificar suficienbi1eIít el respecte ,al paisatge, tant
pel que fa al traçat com· a l'execució material i han de contenir les mesures de
resta~ració adequades o el condicionament dels sòls afectats i la prevenció de
l'erosió.
2. La formació i l'autorització dels
projectes es regulen per les disposicions
reglamentàries corresponents.
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3. L'incompliment del condicionmnent
o de la restauració fixats pel projecte
dóna lloc a l'aplicació de l'article 37.4.

els valors científics, ecològics, paisatgís_
tics, culturals, socials, didàctics i recreatius que pósseeixen.
2. En el marc de la planificació territorial de Catalunya el Pla té el caràcter de pla territorial sectória!.

A¡·ticle 13
1. Els plans i els projectes corresponents a la xarxa de transport d'energia
elèctrica han d'elegir entre les alterna, tives viables constatades en el projecte
l'opció que comporta l'impacte visual i
ecolò!tic més baix.

2,. A més, respecte li l'obertura de
corredors per a la construcció de la
línia, els plans i els projectes han d'indicar les mesures a adoptar per a controlar l'erosió i evitar el risc d'incendis
forestals. Per a la travessada d'espais
naturals . harí de preveure, si s'escau,
tractaments de vegetació.
Article 14
1. En els espais naturals a què fan
referència els Capítols III i IV les activitats extractives es regulen mitjançant
el que estableixen la Llei de Catalunya
12/1981 i la legislació complementària,
sEms períudici d'allò que estableix la
Llei esmentada.

2. En la resta d'espais naturals les
activitats ,extractives que necessiten una
nova autorització són objecte d'una regulació idèntica, amb l'únic,! diferència
que les fiances definides s'han d'aplicar
en un 50 pel' 100 del seu import.
3. En tots els casos s'aplica la normativa específica de cada espai natural
d'especial protecció i les plans lll'banístics municiPals respectius en els aspectes
que impliquen un grnu de protecció més
alt.
CAPÍTOL

III

El Pla d'Espais d'Interès Natuml

3. La vigència del Pla és indefinida.

A1'ticle 16
1. El Pla d'Espais d'Interès Natural
lw d'establir:

a) La delimitació indicativa dels espais a escala 1/50.000 com a míhim.
b) Els criteris per a una deli~itació
definitiva.
2. La delimitació definitiva de cada
espai s'ha de fer segons les modalitats
de l'article 21.1, o bé mitjançant el planejament especial de què fa esment l'articl e 5.
3. La declaració d'espai natural de
pl'otecc;ió especial implica la incltisió
al.ltom~tica de l'espai en el Pla d'Espais
d'Interès Natura!.

El Pla
conté:

d'Espais

d'Interès

Natural

a) La decsripció de les caracter.Ístiques principals de Gada espai.
b) La justificació de la inclusió.
e) L'exposició de les causes d'una
possible degradació i l'expressió d'actuacions preventives .
d) La informació sobre el règim urbanístic vigent dins la zona.
e) L'establiment de criteris de prioritat pel' a ampliacions futul;es de l':'¡mbit protegit.
f) La definició dels beneficis tècnics
i financers per a la població de la zona i
les seves activitats.

A1·ticle 15
1. El Pla d'Espais d'Interès Natural
té per objecte la delimitaèió i l'establiment de les determinacions necess~¡ries
per a la protecció bàsica dels espais natUl'als la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amI>,
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A1·ticle 18
1. En els espais delimitats pel Pln
d'Espais d'Interès Natural s'aplica d'una
manera preventiva el règim del sòl
fixat pels articles 85 i 86.1 de la Ley so-

bre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, del 9 d'abril de 1976.

partamental del Medi Ambient (CIMA)
i del Consell de Protecció de la Natura.

2. A partir de l'establiment del Pla
(l'Espais d'Interès Natural els nous instruments de planeiament urbanísti c i la
planiJlcació especíJlea per a !f·s zonc,g
d'alta muntanya s'han d'adequar al contingut del Pla.

3. No s'ha d'observar el procediment
establert pels punts 1 i 2 en el cas que
la delimitació indicativa hagi estat subs~
tituïda per la de caràcter definitiu, ni
en el cas que hi hagi incorporacions derivades de l'aplicació de règims de protecció especial, sempre que la dita modificació no comporti alteracions substancials del perímetre inicial.

3. No es permet que circulin, fora
de les caneteres i les pistes que són
destinades a aquest fi, mit!ans motoritzats si no disposen d 'un permís especial
lliurat per l'Ajuntament corresponent, .
d'acord amb els criteris que s'estableixen
per reglament. Tampoc no és permès
de fer-ho quan es tracta d'espais naturals sotmesos a alguna de les mod alitats de protecció especial que estableix
el capítol IV sense autorització del seu
òrgan gestor. Aquesta disposició no
afecta les activitats agl'o-pecufll'ies, si\'vícoles o similars.
4. El que estabkix aquest article és
aplicable d'una mariera immedi:lta als
espais 'n aturals de què fa esment l 'article 16.1 i r egeix fins al mom ent en qllè
s'aprovarà la delimitació definitiva.

Article 19
1. A partir de l'inici dels treballs preparatoris per a incorporar al Pla un
nou , espai o per a ampliar-ne un altre
d'inèlòs anteriorment, el Conseller dc,
Política Teri:itorial i Obres Públiques
pot ordenar l'aplicació preventiva de la
regulació contii?-guda en l'article 18.1 i 3.

2. La resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques resta sense efecte sl en el termini d'un any
no s'acorda d'incloure o d'ampliar l'es. pai en el Pla.

ArticLe 20
1. COiTèsponen al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i
al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de formular i de redactar el
Pla i les seves modificacions. Sempre
han de donar audiència a les entitats
locals afectades.
2. Pertoca al Consell Executiu d 'aprovar el Pla i les seves modificacions, amb
informe previ de la Comissió Interde-

CAPÍTOL

IV

Espais naturals de protecció especial
ArticLe 21
1. A fi d'assegurar la preservació dels
espais naturals que ho necessiten pe~
llur interès científic, ecològic, cultural,
educatiu, paisatgístic i recreatiu, i amb
l 'objectiu de dotar-los d'uns règims de
protecció i de gestió adequats, s'esta,
bleixen les modalitats de protecció es~
pecial següents:
a)
b)

nal.
c)
d)

Parcs nacionals.
Paratges naturals d'interès nacioReserves naturals.
Parcs naturals.

2. Les lleis o els decrets de declaració dels espais naturals de protecció es,
pecial, les normes que els desenvolupen
i els plans especials corresponents han
de fixar el règim aplicable en cada cas
d'acord amb el que estableix aquesta
Llei.
3. La declaració d'un espai nat!!!';¡l
de protecció especial no exclou la pos,
sibilitat que a dins puguin ésser COliS,
tituïts altres nuclis de protecció qua
preng uin alguna de les modalitats estc¡blertes en el punt 1.

Al·ticle 22
1. Són parcs nacionqls els espais na(ural s d'extensió relativament gran, no
Ilwr1.ific'ats f'sseneialment. pN' .l':¡cci,í humana que tenen interès científic, pai,
satgístic i educatiu. La finalitat de la ·
declaració és de preservar-los de totes
.les intervencions que poden alterar~ne
la fi sonomia, la integritat i l 'evolució dels
sistemes naturals.
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2. La declaració de
s'ha de fer per llei.

parc

nacional

i llur evolució. Només hi són permes-,s
les activitats d 'investigació científica i
de divulgació de llurs valors. L'acces,ibilitat hi és rigorosament controlada.
b) Incidir sobre l'evolució dels sistemes naturals per assegurar-ne el millorament, la reconstrucció i la regeneració i p er aprofundir-ne el coneixement. Només s'admeten, a més de les
aètivilats permeses de la lletra a), els
treballs científics propis dels objectius
de la reserva.

3. No es permet, a l'interior dels parcs
nacionals, cap activitat d'explotació dels
recursos naturals i cap altra susceptibl",
d'alterar-ne el paisatge, llevat de les
activitats que són compatibles amb eh
objectius concrets de protecció. Hi són
expressament prohibides la caça, la
captura o la pertorbació de 'les espècies
animals, les activitats extractives i l'execució de qualsevol obra o instaflació,
llevat de les necessàries per al desen3. Els objectius de les reserves navolupament del parc o les que, per llur
turals parcials poden ésser els següents:
interès públic, són autoritzades, amb caa) Protegir d'una manera absoluta
ràcter extraordinari i restringit, pel.
les formacions geològiques i geomorfoConsell Executiu, amb un informe prel<'> g iql1 PS i rl!'t.erminflts hi(,lops, ( 'S fl¿'c if'~,
vi del Consell de Protecció de la Na. hàbitats i comunitats.
tura.
b) Conservar o constituir escales en
les vies migratòries de la fauna salArticle 23
vatge.
1. Són paratges naturals d'interès nacional els espais o els elements naturals
d'àmbit mitjà o reduït que presenten
característiques singulars atès llur in_
terès científic, paisatgístic i educatiu,
amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn.

4. No es permeten en cap cas les activitats qu e directament o indirectament
poden perjudicar els valors naturals de
protecció.

2. La declara ció de ' paratge natural
d'interès nacional es fa per llei.

1. Són parcs naturals els espais naturals que presenten valors naturals
qualificats, la protecció dels quals es fa
amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb
l'aprofitament ordenat de llurs recursos
i l'activitat de llurs habitants.

3. En els paratges naturals d'interès
nacional les activitats s'han de limitar
. als usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles compatibles amb els objectius concrets de la protecció i a les
altres activitats pròpies de la gestió de
l'espai protegit.

Article 24
1. Són reserves naturals els espais
naturals d'extensió reduïda i de considerable interès científic que són objecte
d'aquesta declaració per a aconseguir
de preservar íntegrament el conjunt
d'ecosistemes naturals que contenen o
d'alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa p er llei
quan és reserva integral i per decret
del Consell Executiu quan és reserva
parcial.
2. Les reserves naturals integrals poden tenir per finalitats:
a) Preservar de qualsevol inter'!en~
ció humana tots els sistemes n atura ls
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A1·ticle 25

2. La declaració de parc natural es
fa per decret del Consdl Executiu.

Article 26
1. En els espais naturals de protecció especial, les forests i els terrenys
forestals que són propietat d'entitats
públiques i no es troben inclosos en el
Catàleg de Forests d'Utilitat Pública hi
han d'ésser incorporats. Els altres que
són de propietat privada tenen la condició de forests protectores. Tot això és
d'acord amb el que estableixen els articles 7, 30 i concordants de la Llei de
Forests, de 8 de juny. de 1957.
2. E¡{ els casos en què s'estableix la
prohibició o la limitació de les activitats cinegètiques, sota el control del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i

Pesca, es poden consentir excepcions
temporals quan es tracta d'espècies excedents o nocives. Cal sempre l'informe
previ del Consell de Protecció de la Natura.
A1"ticle 27

1. A més de l'Administració de la
Generalitat poden ' promoure reserves
naturals i parcs naturals:
a) Les entitats locals que tenen competències urbanÍstiqucs d'acord amb la
Llei del Sòl. Cal quc tota l'àrea proposada pertanyi a llur àmbit territorial.
Si també afecta l'àmbit d'altres entitats
locals cal que es concertin ex pressament
per a aquesta finalitat.
b) Els propietaris dels terrenys afectats, d'una manera individual o coHectiva, d'acord amb les propostes corresponents i amb les associacions o entitats privades en els objectius socials de
les quals consta la protecció de la natura.

2. Les propostes de reserves naturals
i de parcs naturals han de contenir els
estudis justificatius necessaris, la delimitació exacta de l'espai en qüestió, els
criteris i les normes de protecció bàsics
i la descripció 'detallada de l'organització
de la gestió i els mecanismes de finançament que s'estableixen per a assolir
els objectius plantejats, amb una justificació de llur viabilitat.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, quan disposarà
dels informes del Departament d'Agricultura, Ramaderia' i Pesca i dels altres
Departaments i organismes afectats per
les competències, amb una audiència
prèvia de les corporacions locals interessades en l'actuació proposada i els propietaris afectats, si s'escau, ha de fer les
actuacions necessàries per a la tramitació de les propostes.
3. En el termini màxim d'un any des
que el promotor ha tramès la proposta,
amb informe previ del Consell de Protecció de la Natura, els Consellers de
Política Territorial i Obres Públiques i
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca eleven·
conjuntament al Consell Executiu la
proposta de resolució que, en el cas que
sigui favorable, ha d'anar acompanyada
d'una proposta de declaració que con..,
tingui:

a) La delimitació d.e l'àrea objectc
de l'actuació i, si s'escau, de la modalitat de protecció que aquesta pot contenir.
b) La definició dels objectius de protecció .
. e) Les normes bàsiques de protecció
d'aplicació immediata.
d) Els criteris d'ordenació del territori.
e) La composició i les funcions dels
òrgans rectors.
f) Les normes de finançam cnt.
g) La incorporació del territori ob jecte de la declaració al Pla d'Espais
d'Interès Natural, si no hi ha estat inclòs anteriorment.

4. És aplicable a les zones afectades
per les propostes de reserves naturals i
de parcs naturals el que estableix l'article 19. El termini a què fa referència
l'article 19.2 és de dos anys.
Article 28

1. A fi d'assegurar la salvaguarda dels
valors naturals la protecció dels 'quals
és en tramitació, i mentre no es produeix
la resolució definitiva, es poden adoptar
les mesures següents:
a) La suspensió de l'atorgament de
les llicències municipals a alguna o a
tota classe d'actes subjectes a aql.lesta
intervenció administrativa, d'a'cord amb
els ordenaments territorial, urbanístic i
local.
b) La suspensió de l'atorgament d'autoritzacions d'aprofitaments forestals i
cinegètics, llevat de les Reserves Nacionals de Caça.
c) La suspensió de l'atorgament .d e
permisos i de concessions mineres.
d) La paralització de les explotacions
en curs, d 'acord amb la legislació específica.
e) La paralització de la tramitació de
plans urbanístics amb incidència sobre
el territori.

2. Les mesures cautelars tenen una
durada màxima de dos anys.
3. Correspon als Departaments competents l'adopció de les dites mesures.
4. Les mesures s'apliquen en els casos següents:
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a) En el cas de parcs nacionals, 'paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals integrals, una vegada el
Consell Executiu ha tramès el projecte
de llei al Parlament. Si es tracta d'una
proposició de llei, a partir de la publicació d'aquesta en el But,nclí Ofi.cial del
Pa1'lament de Catalunya .

b) En el cas de parcs naturals i de
reserves naturals parcials, quan ha estat presentada la proposta segons els termes de l'article 27.2 o quan, per iniciativa pròpia, s'inicien els treballs preliminars.

Article 29
1, La gestió dels espais naturals de
protecció especial s'ha d'adequar :l. les
regles següents:
a) La gestió dels parcs nacionals, de
les reserves naturals integrals i dels
paratges naturals d'interès nacional ~or
respon a l'Administració de la Generalitat.
b) La gestió dels parcs naturals i de
les reserves naturals parcials correspon,
en principi, a llurs promotors. El decret
de declaració pot establir la participació de la Generàlitat, de les entitats locals, dels propietaris i de les entitats
afectades en els òrgans rectors.
'
c) La gestió d'un espai natural de
protecció especial que correspon a la
Generalitat és feta pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
d) Per a cada espai natural de protecció especial les lleis o els decrets de
declaració en cada cas foden fixar les
mesures necessàries per a la participació efectiva d'altres Departaments, entitats locals i organitzacions professionals directament implicades en els òrgans rectors.
e) L'administració d'espais naturals
de protecció especial distints es pot unificar quan aquests es troben en un mateix àmbit territorial, en una mateixa
unitat geogràfica o quan hi ha altr es
circumstàncies que, per a l'efectivitat de
la gestió, així ho justifiquen.

2. Els òrgans de gestió dels espais
naturals de protecció especial tenen les
funcions següents :
a) Elaborar anualment el pressupost
i la proposta de programa de gestió
l'aprovació dels quals correspon al De~
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partament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca. En aquests documents s'ha de
preveure l'execució de les previsions del
Pla Especial de Protecció contingudes
en el seu programa d'actuació i de tots
els altres treballs de promoció, de recerca, de manteniment, etcètera, necessaris per a assolir les finalitats de la
protecció.
b) Administrar els fons procedents
de la utilització dels serveis propis i
els recursos que pot ,rebre de l'exterior.
c) Vetllar pel compliment en l'interior de l'espai natural de les normes generals de protecció de la natura que
estableix aquesta Llei i de la reglamentació de l'espai protegit.
d) Emetre informe preceptiu previ a
l'atorgament de les autoritzacions necessàries per a l'execució de qmilsevol
pla, obra, moviment de terres o explotacions dels recursos naturals, a l'interior o a l'exterior de l'espai protegit i
que poden afectar-ho.
3. Els espais naturals de protecció
especial poden disposar, quan així ho
estableixI la llei o el decret de declaració, d'una reglamentació pròpia que re- '
culli el que estableixen aquesta Llei i
les diverses legIslacions aplicables pd
qu e fa a la disciplina rel ativ a a llu!' règim de protecció.
4. Quan hi ha criteris contradictoris
entre els organismes competents per a
atorgar l'autorització de les activitats
en els espais naturals de protecció especial i l'òrgan de gestió es resol d'acord
amb la legislació vigent sobre conflictes
d'atribucions i en casos 'excepcionals resol el Consell Executiu, amb un informe previ del Consell de Protecció de
la Natura. L'atorgament de ' llicències i
la gestió de la disciplina urbanística, en
l'àmbit del seu terme municipal, corresponen en tot cas a l'Ajuntament, amb
un informe previ de l'òrgan de gestió
de l'espai natural protegit.

1. La Generalitat pot atorgar ajuts
tècnics i financers per a la gestió dels
espais promoguts per particulars, per
entitats sense finalitat de lucre i per les
entitats locals. A aquest efecte, si s'escau, han d'ésser concertats els convenis
corresponen ts.

2. La Generalitat pot establir ajuts
tècnics i financers 'per a l'àmbit te: !'itOl'ial de l'espai protegit i de la seva
àrea d'influència, els quals poden tenir,
entre altres, les finalitats següents:
a) Crear infrastructures i assolir uns
nivells de serveis i d'equipaments acl .~ 
quats.
b) Millorar les activitats tradicionals
i fomentar:-ne altres de compatibles .'1mb
el manteniment dels valors ambientals.
e) Integrar els habitants en les activitats generades per la protecció i la
gestió de l'espai natural.
d) Rehabilitar l'habitatge rural i conservar el patrimoni arquitectònic.
e) Estimular les iniciatives culturals,
científiques, pedagògiques i recreatives
autòctones.

Article 31
Les designacions de "parc nacional",
"paratge natural d'interès nacional", "reserva natural" i "parc natural" només
es poden utilitzar .per als espais naturals que compleixen les condicions establertes per aquesta Llei i, si s'escau, per
la legislació bàsica estatal.

Article 32
1. La Generalitat pot exercir drets
de tempteig i de retracte en totes les
transmissions' de domini inter vivos a
títol onerós de béns immobles i de predis amb superfície superior a 100 ha.
situats a l'interior d'espais naturals de
protecció especial, de la manera com
es determini per reglament.
2. En els espais naturals declarats
per decret les entitats locals promotores
també poden exercir els drets de tempteig i de retracte si ho reconeix el decret de creació i en les condicions que
aquest determina.
3. El dret de tempteig només es pot
exercir dins els tres primers mesos a
comptar de la notificació prèvia de ,l a
transmissió a la Generalitat o a les entitats locals promotores dels espais naturals. El dret de retracte només es pot
~xer~irdins els sis mesos següents a la
lIlscl'lpció de la transmissió en el Registre de la Propietat.

Article 33
1. La declaració çl'espai natural de
protecció especial comporta la utilitat
pública de tots el!; tcrrenys afectats a
efecte~ d'expropiació.
2. El Consell Executiu pot declarar
necessària i urgent l'ocupació de qualsevol terreny dels afectats pel' la declaració.

Article 34
El Consell Executiu i els promotors
d'espais naturals de protecció especial
han de prendre les determinacions procedents per a l'adquisició de sòl en els
espais naturals de protecció especial,
en la mesura que ho requereix llur gestió eficaç i, molt particularment, dels
terrenys que, per llur fragilitat o excepcionalment pels sistemes naturals que
contenen, han d'ésser objecte de la protecció més estricta.

CAPÍT¡JL

V

ConselL de Protecció de la Natu1'a
Article 35
1. Es cre.a el Consell de Protecció de
la Natural com a òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del
paisatge.
2. A proposta d'entitats científiques
catalanes de prestigi reconegut, d'organitzaci<,llls agràries i de les agrupacions
de municipis de Catalunya legalment
constituïdes, el Presid,ent de la Generalitat nomena el president i els memQres
del Consell, els quals no poden ésser
més de vint-i-un i han d'ésser persones
de competència reconeguda en les diverses disciplines que incideixen en el
coneixement, en l'estudi, en la protecci6 i en la gestió del medi natural.
3. Les funcions del Consell de Protecció de la Natura són:
a) Emetre informes i dictàmens a
requeriment del Parlament i de les administracions competents,
b) Emetre els informes esmentats
per aquesta Llei.
e) Prestar assessorament científic a
òrgans gestors dels espais naturals de
protecció especial.
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d) Proposar modificacions en el Pla
d'Espais Naturals, declaracions d'espais
naturals de protecció especial i, en general, meSures · i . actuaCions per al millor compliment dels objectius d'aquesta
Llei.

CAPÍTOL

VI

2. Les infraccions se sancionen amb
multes; la qUqntia de i!!s qua,ls es gradua atenent la gravetat de la matèria,
l'entitat econòmica dels fets constitutius
de la infracció, la reiteració ' i el grau
de culpabilitat de la persona responsable. Quan el benefiCi que resulta d'una
infracció és superior a la sanció que
correspon, aquesta es pot incrementar
en la quantia equivalent al benefici obtingut.

De la disciplina

Article 36
La Generalitat, les entitats locals, els
promotors privats i els òrgans de gestió
vetllen, d'acord amb llurs competències,
pel compliment de les disposicions d'aquesta Llei.

Article 37
1. Té la consideració d'infracció administriitiva l'~cció o l'omissió que, vulnerant ~guesta Llei i afectant espais
naturals protegits, consisteix en el que
segueix:
a) Vincrement de l'erosió i la pèrdua de qualitat dels sòls.
b) L'emissió de gasos, de partícules
o de radiacions que poden afectar gn :u":
ment l'ambient atmosfèric.
c) La producció de sorolls innecessaris que poden pertorbar el comportament normal de la fauna.
d) La destrucció de superfícies forestals en tots els casos i la destrucció,
el desarrelament i la comercialització de
les espècies i de llurs llavors, quan estigui prohibida.
e) La persecució, la caça, la captura
i la comercialització dels animals, q.e
llurs despuiles o fragments o de llurs
ous, quan estiguin prohibides. La introducció d'espècies alienes nocives a la
fauna salvatge i el maltractament d 'animals.
f) La circulació amb mitjans motoritzats fora de carreteres i pistes i sen se permís lliUl;at per l'Ajuntament.
g) La' instaHació de cartells de propaganda i d'altres elements similars que
limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les perspectives.
h) L 'abo.c ament o l'abandó d'obj ectes, de residu s o altres deixalles fora
dels llocs autoritzats.
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3. Les autoritats competents per a
imposar les multes i les quanties màximes d'aquestes són les que se~ueixen:
a) Els Directors Generals de Política
Territorial ide Medi Rural, des de 50.000
fins a 100.000 pessetes.
b) Els Consellers de Política Territorial i Obres PúbÍiques i d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca,' fins q 250.000 pessetes.
c) El Consell Ex~cutiu, fins a 500.000
pessetes o en quantia equivalent al benefici de la infracció si aquest benefici
fos sU'perior.

4. L :Administració ha d'adoptar, també, les mesures que calen per a la restauració de la realitat física alterada o
transformada com a conseqüència de
l'actuació megal i pot imposar multes
coercitives de' fins a 50.000 pessetes, reiterades per espais de temps que siguin
suficients per a complir allò que hi ha
ordenat, sens perjudici çle l'execució
subsidiària per l'Administració a càrrec
de l'infractor.
5. L'actl1ació que vulnera a!luesta
Llei comporta, a més a més, l'obligació
de rescabala¡nent de danys i perjudicis
a càrrec dels qui spn declarats z:espOllsables.

Article 38
És pública l'acció. p,e r . a eXigir el compliment del que estapleix aquesta Llei
i les normes i els plans que la desenvolupen.

Article 39
Quabcvol actuació dc l'Administració
que, com a conseqüència de l'aplicació'
d'aquesta Llei, comporta la privació singular de la propietat prIvada o de drets

o interessos patrimonialí, legítims solament es pot fel' lllitjal1~';int In indemnització . correspollelll.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

P'rime7'a

Les funcions de les comlSSlOns cientÍfiques creades per l'article 6 d~ la Llei
2/1982 i pel' l'artiele 7 de la Llei 21 / 198:3
són assumides, pel Consell de Protecció
de la Natura.
Se(Jona

Aquesta Llei no disminueix en perjudici de la protecció ja establerta les
mesures adoptades en relació amb els
espais naturals. En conseqüència, tenen
també la consideració d'espais naturals
els terrenys classificats com a no urbanitzables objecte d'especial protecció segons l'ordenament urbanístic vigent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Els espais que amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei han estat
objecte d'alguna de les modalitats de
protecció establertes per la Llei 15/1975,
de 2 de maig, mantenen el règim de les
declaracions respectives, Es modifica la
denominació dels següents:
a) Els paratges naturais ¡]'inü'¿,s nacional de la zona volcànica de la Garrotxa i dels aiguamolls de l'Empordú
prenen la denominació de parc natural.
b) Les reserves integrals d'interès
científic de la zona volcànica de la Garrotxa i dels aiguamolls de l'F.mpord21
esdevenen reserves naturals.
ScgonfL

Es faculta el Consell Executiu perqu~)
dicti les disposicions necessàries per a
desplegar aquesta Llei.
Tercera

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

El Consell Executiu, en el termini de
sis mesos, ha de dictar l,es disposicions
necéssàries, per a adaptar el règim de
gestió establert per l'àrticle 29 als patronats, les juntes o altres òrgans de
gestió que hagin establert els plans especial s urbanístics per a la protecció
del paisatge. A aquest efecte, les entilats públiques a les quals són adscrits
els esmentats òrgans de gestió poden
eleva!', en el termini de tres mesos, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la proposta
d'adaptació pertinent,
S egona

Els plans especials per a la protecció del medi natural i del paisatge aprovats inicialment abans de l'entrada en
vigència d'aquesta Llei continuen en
tramitaciñ fms que seran aprovats definitivament.

Resten derogades, en l'àmbit de les
competències de la Generalitat, les disposicions contràries al que estableix
aquesta Llei.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als qual sigui d'aplicació aquesta
Llei cooperin al seu compliment i que
els Tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Barcelona, 13 de juny de 1985.
JORDI PUJOL

President de la Generalitat
de Catalunya
JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
XAVIER BIGATÀ l RIBÉ

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
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Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la Zona Volcànica de la
Garrotxa [DOGC, 10.3.1982].
Decret 113/1983, de 12 d'abril, sobre desplegament de la Llei 2/1982
[DOGC, 20.4.1983].
Decret 71/1986, de 13 de febrer, sobre aprovació dels límits a la
Zona Volcànica de la Garrotxa [DOGC, 11.4.1986].
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el, ,P~, rhlm~t
i jo, en D.0fHque esta bleix
d'Autonomia,
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LÀ

GENERALlTAT
'

DE

a totoS els,' dutaj:l,ms que
d e Cal'alunva ha , aorovat
del Rei , i d1ac<'l'd ' amb, ei
l'article 33.2 d ", l'Estatut
promulgo l,I, següent

LLEI
La zona 9'olcànica de ¡a Garrotxa furma part del conjunt ge'o lògic que hom
defii),eix com a regió voli;ànic¡i del NE.
de C<~ t;'¡lunya, i que d'ençà que fou descóberta pel científ1é oloU Francesc Xavier de Bo\òs, que l'any 1820 publicà
el, treball Noticia' de ll>s extinguidos volcanes' de la ilil/a, de ,Olot y ae sus in~
mediaciones, ha ~tat constantment objecte d'investi:gació ' pels estudiosos del
vulcanisme d 'arreu del món.
Indubtablement, la zona volcànica de
la Garrotxa , c<mstitueix ')'espai que. geoItJOrfològicament; té més 'interès, a! qual
~ 'afegeix uni!; vegetació rica i exu berant, oroduïda ocr únà ' climatólogia sin-'
g{J¡'ar,-~~ ' li' at~q~a uns valors c(Jmple¡nentaris ,de ,naturalesa ' extraordinaris,
4:ls quals de seiI)pre lÏan esta.t reconeguts i, l:t;mt;ntats com "l'excepcional paisatge d 'qlot,".
'
, ha itnP,Ortància i , eI valor . cien tífic
d'"q~st.a;.. zona, IU ,qual c,o nstitueix el
paisa~ , volc;àIiic més ben coa6ez¡vat de ,
la peníl)sub Ibèrica, són m és valurats
encara per la ' situació estratègica que
li confereix el .. fet de ser situad a m olt
a prop dels centres universitaris de les
terres de llengua catabn¡¡. P er aquests
motius hu constituït i ' constitueix una
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àrea de recerca únIca de la qual a Europa ja no trobem equivalent fins a AIvèrnia o la regia d'Ei{el.
Conseqü~ntm~nt, C~\r considerar que
aq uest paisatge excepclon¡ll constitueix
un bé patrimonia l de la nació, ' oue hom
ha de ¡;onservar en tota la integritat j
sen6e 'possibilitat que sofreixi :capmés
destrucció:
Amb, ]{!, finalitat d'evit ~ r b degrad ació de l'ambient, els Ajuntaments d;Olot
i de Santa Pau cre'a ren una , Comissió
Científica Assessora, que oportunament
I\jurà un , dictamen en 'rebció <l,mb la
p.fopbsta é!'explb'tació de la con cessin
d'e M'ines d,' 010t, $ , A. Les solucions recomanades foren accent ades - -amb algunes nlodificacions'--- per l'em!)resa, 'i
el'. corrèspbnen't dot umertt entre les p:lrts
'iinplicad'e sfou atorg at ' el , dó . 1,8' de
febrer de 1'978.
(òm 's igut que ara l'Estatut d~ (df<llunya atorga' èom'p etència exClusiva en
la regulació d,e Ysespais naturals ' 'protegibles ' i, que" ',és : urgent, ' d'altre costat,
una acció defin.itiva per a Iv. preserv,ició
dit la- ,' regió;volcàilÍ:ila è , la , Garrotxa,
téir; l'empresa oxplota dom d:e la ,concessió actual ha soJ.!icital) ïlO,u.s;' púm jsos¡ la; ,Cilnc"ssió , d~ls: q,u als significaria
\,In aj:e¡npt¡¡,t irreversjble contra li" e.onservqciR d~ .J'i¡rec¡ , volçà!)¡ca., i tenint en
c<:¡mpte la, !lQ&~ibjJjt a t df¡¡D1Íl:ar, é'.rrib 'les
mQdjf¡icaCÍons ~ les ¿¡daptac;ions que calguio, 1(¡6Uejs vigent~ de l'Estat, p'S propo.sa CUJe l'àrea volcàn,ica de: ,la Garrotx a
siguj' d~l,arad~o.I ';'patatge natural d'interès ' ntlçiOl!¡¡J", 'amb la, qU¡ilifiçació din s
d'aql,ltlSta àrea d 'u:na: zona de res~rva integr~l.

Artícl,'
Finalit at

1. Es decl a ra Paratge Natur;¡J d'Interès Nacional la 7.ona volcànic;l de Ja

Garrotx~. ,

amb la finalitat d'atendre la
eònserv.-dció de la sev:¡ flo ra, dp. la seva
conSti,tu,ci.ó geomorfo{ogiGa i de la seva
espe'cíal' bellesa"i en atenció a l carà~
ter ' sig,ul'~,r del territori de~erminat Dcr
la configu(ació deI, seu relleu i Der ' la
vegetaciq qUe' et' cobn!ix, d'acord amb
el qüe dis!JQsa l'article 4, de b Llei 15 ¡
75, de 2 de maig, d'Espelis 'Naturals
Protegits,
2. Així mateIX, es dcclaren Reserves
Integral~
p'Interès Geobotànic unes
à'rees, ,I l'interior de la zon ¿\ volcànica
'de ' la Garrotxa, '¿\mb la finalitat d'evitar-hi qualsevulla acció ' que pugui rcportar' la destrucció, el deteriorament,
la transformació o la desfiguració de

la sc va geomorrologü o de hi seva flora.
d'acord amb ' el que estableixen els artícles 2 i 6 de l'esm,entada Llei! d'Espai s
Naturàls Protegisls.
Article 2
Ambit territorial i zones de pro!ecciú
I. La determinació d,: la zona ,declarada Paratg.e Natural d.'Interès Nacio'mll és dèfini,d a 'Der un !lolígo'n provisional, els vèrtexs del qual ' corresponen ¿¡
les segUents coordenad<:s .geogràfiques
'extretes dels' fulls , 256" 257, 294 i :29S
d,èl mapa de ¡'Instituto Gcogr'a fico y
Ca.tas.tral ':

Toponímia

Latitud-Longitud

1. Molí de'I Serral
2, Can Domènec
3, Castellet
4, Puig de L1iurella
5. Coll de Palomeres
6. Can Batlle
7. Finestres ' (cota 951)
8. Coll de Can Barranc
9. 'Ermita' de les Medes
10. Puig Alt.
11. Puig de' Lleixeres (cota 843)
12. Serrat Gros
13. Roca Bellera (cota 817)
14. Pas de Codella
D'aquesta delimitaCió, caldràexcIojÍre'n els espais urbans, i urbanitz~bles
determinats ' en eis Plàn Generals d'Ur:"
bànisme i normes subsidiàries d'ordenaCió dqs municipis , que s;hi trobin in ciasos, i que hagin obtingut l'informe de
la Comissió Interrlepartamental del Me(!i
Ambient de la GeneraU't at al qual es re~
fereix el punt 2 de l'arti'cle 3. ' Així cOJll
tamé se n'exclOurà ,la Reserva lntegr¡¡l
d'Interès Geobotànic ' descrita ci c(:¡n~i~
nuació.
2, Les Reserves Integrals d'Interès
Geobotàn~c corresponen als !¡egijents espais naturals:
'
- L'envoltant COntillu dels espais
recollits en el C<\tàleg, 'preventiu del terme muniCipal de Santa pau. aprovat
per la Comissió PnlVipciaL 'd'Urballisme
de Girona' el 5-XI-1980, venetranten el
terrpe 'municipal d'Olot en è1 que fa referència a la vessant nord del ' volcà
Croscat; Fageda d'en Jordà, volcà Puig
Jordà, volcà Puíg de la Costa, vòlcà el

42 '" 11' 49"/6"
42" 13' 25"/6 '
42 " 13' 08"/6 "
42 ° lI' 47" W
42 ° lO' 29" W
42 ° 09' 22"'í6°
42 ° ' 06' 47" W
42 ' 07' 26"/6°
42 " '05' , 58"/6 °
42° OS' SS" /6°
42° 07' 58"/6 °
42 ° 08' 11"/6"
42 ° 07' 50" / 6°
42" lO' 00" W

lO' 24"
11"

]4'

14' 37"
15' 10"

14' 37"

17' 44'~
17~ 00"
14' 27"
14' 38"
12' 2r
12' 24"
10' 02"
09' 10"
08' 55"

Croscat, 'volcà Santa Margarida, volcà
Roca Negra i volcà ,Puig Subià.
- , Els espais volcànics definits en el
catàleg de protecció del ,paisatge d'Olot,
AProvat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girolla el 7-1l-1973.
- Els sectors qualificats d"'espai VQIc,àniC represerttatill'" definits , en' els plànols de la revisió del pla Gen¡:ra\ d'Olot,
~provats ' inicialment '1'11-lH-1980. i po
ip.e1osos en ils apartats anteriors.
~ Tots el!! cOllS VOlcàn~c~ nQ especlfi~ts ¡:n els apartats ¡mteriors l !lue són
dins el perimetre del paratSl;; natural
d'ínter~s nacional. Excepte els C()nS. dels
volcans: Repà~, Púi~ d~ Mar i Plaça
Rivèra. '
3. La concreció topogràfica' del~ límits ç\e les diferents zone~ a q4è ~s refefei¡¡ ¡iq'1Je~t' article
d'ésser aprpva~
da pel Cònsel1 Exec1Jtiu a proposta , ~e
Comissió Ci\!ptítica creada en l'article 6 d'aquesta Llei.

m
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Article . 3
Règim del sól
1. El ~la :Especial .~e Protecció i la
Reglamentació de l'espai nàtllral! ql!e
haurà d 'aprovar eIConsell~xecut1u per
<lI desenvpl\lp¡¡ment 4el fèglIlJ. ÀI! protecció; ddinira.n detalladament els usos
permes~ en calla ;l:Olla.
2. Abans d'é:¡ser aprQv¡¡,ts def41itivaDlent
plans~ller¡:¡ls i le~ Jlçmues
subsidiàn.es . d.'or~naç¡¡S .'ilIe . ~fectin
l'àmbit del . paratg!! Natural, alxl com
l'adaptaCió i la revisió d!!ls pIans actualment 'vig!!nts', ' hauran d'és~r objecte de
Plnforme de la ComÏJ¡sió Interd!!partamenial del Medi ~mbient ~CIMA) ,de la
Generalitatrelat~u a. les. Clrc~Jllstan~es
qu~ ~tiY~il .~~t4lu Uei· de ~.
3. Les . utilitzacions agr(coles, ramaderes i silvícoles fetes ¡¡ la zona de
reserva, atès '. el . çaràcter de sòl 'n o utbanitzable d'especial protecció ¡l'aquesta, s'han de .s\lpeditar, en tots els casos,
a .les necessitats de la seV<I conservació
estricta i als fillS científics, culturals i
d'investigacíó qlle I110tiven la $eva qualificació. La Generalitat de C<ltalu!lya,
previ informe del Comitè .Científic, pot
reglllar o suspendre definitivament qualsevol aprofitam!!nt p activitat de tota
mena que sigui contrari a la cpnservació estricta de la reserva natural.
4; Queda . expressament .prohibida
per aquesta Llei tota' classe d'extracció
de gredes i de granulats lleugers d.e
qualsevol mena a les àrees qualificades
com a Paratge Natural d'Interès Nacional i com a reserva integral d'interès
científic, llevàt de l'extracció de sorr;).
i de còdols dels llits dels cursos d'aigua
quan ho autoritzarà ' l'autoritat competent.

"*'

Article 4
Tempteig i retracte
La G"neralitat de Catalunya pot exercir· drets de tempteig l. .de retracte en
totes les .transmissions oneros!!s de béns
i de drets inter vivps de terrenys situats
a l'interior de la reserva natural, en la
forma ' que hom determinarà per regla-o
ment. El dret de retracte només podrà
exercitar-se dins els sis mesos a comptar de la riotificació de la transm.issió
a la Generalitat de Cat¡¡lunya.
Ar~icle

1.
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5

usos indemnitzables
Les limitacions a la propietat que

s'estableixin ~n rel~ció amb ~Is usos
permesos. en el sòl rio urbanitzable 'ser<ln objecte d'indemnitz~~i!l . q''!c()rd
amb la legislació urbanístiça ï amb ' la
:Liei ' Regula~ora de l'ExpropÍ<lció Forçosa.
2. El Cow;eU Exeçutill ,ppt declarar necessària i urgent l'ocupació de
quals!!vol ' terri!ny di!l Paratgç Natw-al
als ~fectes d'i!xprqopiar-)o.

Article 6
Organ rector i Comissió ÇW7Itílica

1. Ps crea la J1.mt,a !li: PratfÇC!ó Ile
la ~ona. de la G~a, co~ IJ. .~fWl
rector per a portar a t~rme la gest,¡ó ~)
Paratge Natural i de la Reserya Int\:gral ressenyats en aquesta Ller. La seu
és establerta a la ciutat d'Olot.
La Junta es compon d'un representant dÍ! cadascun dels Departapl!!n~ se"
güents, Cultura i ~it~ns.~ CO~iJ!
~·ó.

p·oUtica TerritOrial

~ Obr~

.Pú-

bliques, Agricultura, Ramaderia i pesc<l,
Indústria i Ener¡:ia .i Comerç i Turisme; d'un repr.esentant de la COlJlissió
Inteniepartamcntal deI Medi Ambient
¡CIMA); de tres representants deIs' ajun. taments de b zona; i de tres tècnics estretament vinculats a la zona, nomenats pel Consell Executiu a proposta
.
de l'Institut d'Estudis Catalans.
2. A proposta de l'Institut d'E~tu
'dis Catalans, el Consell Executi\! lia
de nomenar una Comissió Científica
formada per persónes de 'reconeguts relleu i. competència en les ~isciplines (elatives al caràcter i a 1<1 finalita't de
l'Espai Protegit creat. Aquesta Comissió té les funcions següents:
a) Assessorar la Junta en totes les
matèries ~e la seva competència. .
b) Ésser eS.c oltada preceptivament
pel Consell Executiu abans de dictar els
reglaments a què es refereix l'artiçle 3.1
d'aquesta Llei.
c) · Proposar al Consell Executiu la
concreció topogràfica dels límits establerts en l'article 2 ,de b present Llei.

Article 7
Mitjan s econòmics
A fi d'atendre les . despeses generals
de funcionament necessàries per a endegar la protecció de. l'àrea volcànica
de la Garrotxa, així com per a la realització d'altres activitats o actuacions

semblants ·adients, la Generalitat de Catolunya ha d'hopilitar els crèdits oportuns, sens perjudici de la coJ.laboració
d'altres entitats públiques o .· privades
que puguin tenir interès a coadjuvar en
la inillor gestió de la zona protegida.

Article 8
Infraccions

sancions

La infracció o l'incompliment del règim de protecció establert 'per al Para tge Nacion¡rl i per a la Reserva Integral, o la no-observançq de la norinat ïva
vigent, ser.aI3 · / sanciona.t~ d 'acord amb,
les dispOS1C10ÍlS espeCIfiques que, segons el caràcter de la infra cció, hi siguin apliçables.

Article 9

Acció pública
D'acord amb la Llei del Sòl, és pública tota acçió encaminada ·a exigir dayant els òrgans' admínistratius i de justícia l'observança estricta del règim de
protecció per a la zona volcànica de
la Garrotxa, que es qualifica de paratge natural d'interès nacional, o la de
les normes urbanístiques que amb
aquesta fina litat es ·d ictin en el futur.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Mentre el Parlament de Cataluny:¡,
eXercint · la competència exclusi'va .CJ.u e
li atorga l'Estatut, no haurà dictat ·una
llei sobre protecció de la natura, s'aplicarà la Llei d'Espais Naturals Protegi~s; del 2 de¡naig de 1975, j el seu
Retament, del 4 de març de J977.en
tant que no çoptradigu4l el q\le d¡sposa aques~ Llei i el q\.l.e911iM les
dispOsicio.ns reglamentàries que es ¡:ijçta·
ran per a aplicar-la.
DISPOSICIÓ TRANSITÒ¡UA

. 1. S'ha de procedir ¡}canceHar els .
drets d'extracció de lJl"~es i de g¡:~m~~
lats Uw¡~ e¡isten~ I ~tiDda
de les concessions directes d'explotació
que recauen dins l'àrea de Paratge Natural. Per tant, en el termini màxim de
vuit mesos · a partir de · la promulgació

de ' la present Liei l'actual a ctivit at extractora haurà d'acabar t otalment, fins
a desaparèixer,. sens perjudici que pugui traslladar-se a les zones exteriors
de l'àmbit protegit.
2. A fi de garantir les finalitats d'aquesta Llei, en el termini de dos mesos d'haver estat promulgada, les empreses· concessionàries 'han de presentar al Consell Executiu, perquè l'aprovi,
un pla d'extraccions que prevegi el
compliment .del punt anterior i 'la pro_o
gressiva disminuci ó ' dels volums d'extraccions, a fi d'arribar al compliment
del punt 1.
3. La no-presentació del pla d 'extraccions dins el termini fixat, o el seu
incompliment, comportarà la prohibició
immediata de continuar-les.
4. A partir de la prom~lgació de la
present Llei, tessa de manera immediata 'l'activitat extractora en tot l'àmbit
declarat Reserva Integral d'Interès Científic.
DISPOSICIONS FINALS

Primera. S'a utoritza el Consell
Executiu perquè dicti les di spOSiCions
necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament d 'aquesta 'Llei.
Segona. - Aquesta Llei entrarà en
vigor . l'endemà d 'h aver estat· publicada
al Diari' Oficial de la G,meraiitat de Catalwiya.
..
Tercera. -~ . Queden derogades totes
les disposicions ç¡ue s'oposin al que est ableix aquesta .LleI.
Per tant, ordeno que t ots els ciutadans · als qj.ú¡ls sigui d 'aplicació aq.uest a Llei cooperin al seu compliment i
que els Tribunals i Autoritats· als quals
pertoqui la facin complir.
Barcelona, -3 de març de 1982.
JORDI PUJOL

President de na Generalitat
de Catalunya
JOSEP
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DECRET

113/1983,

de 12 d'abril, sobre desplegam ent de la
Llei 2,' 1982, de 3 de març, de l)roteeció de la 201/a Volràni.ca de la Garrotxa
La Llei 2/ 1982, de 3 de març, de
Protecció de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, conte diversos aspectes fonamentals oer a l'assoliment. dels sr us objectius (¡ue nccessiten a aquests efecI es u n previ des!Jl eg;¡ ment legisla t i u_
Es el cas d'aqu e ll~s qüestions rel;¡tives a la configur;¡ció de la Junta de
Protecció i de la Co missió Científica i
lkl~ procediment s quo? cal emprar per
.1
la concreció dcb àmbit~ teritorials
dç protecció i !Jer a la tramit:¡ció del
Pla Especial de Prot ecció ;

At"ès que la di sposició fmal primera
de la Llei autoritza al Consell Executiu
perquè di,ti les db!Josicions ne cessà ries
pe r ;'. la sev;¡ a!1licació i desplegament,
J
orooosta del Clllscllers de Polftica
Terito~ial i , Obres Públiques i d'acord
amb e'l Consell Executiu, '

DECRETO :

Article primer.
L LJ Junta de
Protecció de la Zona de la G;¡rrotxa és
l'ò rg.m rector creat per Dortar a terme
la gestió del Paratge Natural d'Interès
Nacional i de , les Reserves ' Integrals
d'Interès Geobotànic declarades per la
'Llei 2tl982, de 3 de març.
2.

Són finalit a ts dc la Junt:1 :

al La conservació i defensa dels valors naturals i culturals de la zona objecte de prolc,ci ó, aixf com l'organització i fornell I del seu gaudi, estudi i
coneixement.
/J) La pro moció dels equipaments i
serveis necessaris per al compliment de
les finalitats científiques, culturals i
edu ca tives de la zona protegida.

Article sego n.
L;¡ Junta de Protecció de la Zona de 13 Garrotxa, òrgan
col,legiat de caràcter administratiu, restarà adscrita al Departament de Polftica Territorial i Obres Pllbliques i tindrà la seva seu J OIo!.
Article tercer. ,- La junta es compondrà dels següents membres:
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a)
El Director General de Política
Territorial, com a representant del Departament de ' Política Territorial i
Obres Públiques, que actuarà de President.

b) Un repre~entant del Departament
d'Agricultura, Ramaderia , i Pesca, que
actuarà com a Vice-president.

e) Un representant de cadascun dels
Departaments següents: Cultura, Ind~s
tria i Energia i Comerç i Turisme.
d) Un representant design;lt per la
Comissió Interdeparta!llental del Medi
' Ambient de la Generalitat.
e) Tres representants dels ajuntaments de la zona nomenats per la Mancomunitat de la Garrotxa.

n Tres tècnics vinculats a la zona
nomenats pel Consell Executiu a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans,
entre els quals figurarà el President de
la Comissió Científica definida a l'arti~
cle 6, de la Llei.
g) El Director Conservador de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, que actuarà com a Secretari de la Junta i podrà participJr en les deliberacions amb
veu però ~e nse v.ot.
Article
la junt:!:

qll~rt.

-

Són :ltribucions de

a)
Vetllar per l'assoliment de les
finalitat s de la Llei i, a tal efecte, à
més del que di s!Josa el !Junt 3 de ¡'article l'l d';¡quest Decret, proposar les
norme s d'organització , i control relative s .tl s uso s dels béns naturals ob·
jecte de la prolecció;

hi Proposar mesures per a la millo·
ra de le s condicions de vida dI? la pobl;lci ó "crmanenl de la zona !)r.otegida
i l'afav o riment de Ics activitats agrícoles i r;¡mader e,- que es desen\'oluDen :11
seu interior.
e)
Redact;¡r i aprovar iñicialment i
pro\'i ~i'lI1a lment el Pla Especi:11 de proiecció :, qu~ fa refer'·ncia l'article 3 de
la Lei: d 'acord amb el que dis!,os:>, l'article 12 del rrt'sent Decret.
<I)
EJ;¡borar iu. propost,¡ de Programa d'Actuació de la Junt a. l'aprovació
de la c¡iual co\esp~n al Cons~ll:r de
Polftlca' TeritOTlal ¡ Obres Pubhques,
que cOntindrà Ics mesures i accions a
emprendre durant el seu període de
vigència per tal de procedir ;¡ l'execució
de les previsions del Pla Es peciàl i, en

general, per al compliment de les finalitats esmentades en els paràgrafs ante"
riors.
e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual, l'aprovació del qual correspón al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
f) Informar
preceptivament sobre
qualsevol classe de treballs, obres, aprofitaJnents i plans Que afectin l'àmbit
teritoriaI de la zona protegida.
g) Requerir l'assessorament de la
Comissió Científica, definida a l'article 6 de la Llei, en totes les matèries
relatives a la Ilrotecció de la zona volcànica.
Ir) Elaborar els seus estatuts i , !ixar
normes de funcionament intern tOL desenvolupant les presents.
i) Promoure la col·laboració amb els
organismes competents en la vigilància
de les activitats que es portin 2 terme
a l'interior de la zona protegida a fi
de coordinar llur actuació amb l'objecte de garantir el compliment de les
normes de protedó que s'estableixin
per al desplegament i aplicació de la
Llei.
¡) Elaborar la memòria anual d'activitats.
Article pnquè. - La Junta celebrarà.
sessions plenàries. de c.aràcter ordinari,
almenyS dues l'any, les quals ~s desenvoluparan d'acord arn el que disposa l'article 10. En qualsevol moment,
mitjançant un procediment d'urgència,
el president podrà con'v'GCar sessions
e.xtraórdïnàries quan es donïn circ'umstàncies que així ho aconsellin.
Article sisè. 1. El Conseller de
Política Tér'ritorial i Obres Públiques,
prèvia ' audiència a la Junta de Protecció, nomenarà el Director Conservador
de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
2.
dor:

Correspon al Director Cons&rva'-

a) La supervisió, control i coord inació de les activitats que s'hi desenvolupin, d'acord amb les directrius de
la Junta de Protecció, així com la promoció de les de caràcter divulgatiu j
científic.
b) Actuar com a secretari de l,I
Junta de Protecció d'acord amb el que
disposa el paràgraf f de l'article 3.

Article seti:. La Comissió Cient!fica, formada per persone s de recone-

gut relleu i competència en les disciplines relatives al caràcter i ,I 1:1 fin ,l litat de la zona protegida, é~ nomen ,l da pel Consell Execu ti u ;¡ nron ost ,I -de
l'Institut d'Estudis Catal,lns,
Article vuitè.
I, l.a COl11is~io
Cientificl es compondrà d,~ set mem ·
bres i elegira entre ell s un president
i un secretari.
2. Son funcion, de la Comissió
Científicl:
a) Asscssurar la Junta en totes les
matèries de 'b SCva com!)ct,"ncia.
b) tsser escoltada
rrecepti\f~ment
pel Consell Executiu abans d", l'aprovació del Pla Especi,¡} de Protecció i
dcL~
'Reglament s eSlill'nb f~, J l'arI i·
cie 3.1 de la Llei.
e) EiJbor,lr la proposta de co ncre ció del s límit s dr les àrees declarade ~
Paratge Natur,¡} d'Interès Nacional I
Reserva Inte gral d'lnlerès Geobotànic
que preveu 1',lrticle 2.3 de la Llei, d',Icord amb el que especifica 1',l rti cle 11
àel 'Present Decl et, per a la seva eltv;¡ció i aprovació. si s'esc;lu, pe! Consell Executiu,

3. La Comissi,,, t: laborara el seu reglament de r ~g im interior. que haurà
d'ésser aprovat ~lel Conseller de Política Territorial i Ohres Públ~que s,
Article novc ,
1. El PI,! Especial
de Protec'ció desenvoluparà el r,:'g im
de protecció ¡ definirà det alladament
els usos permesos en cada zona d'acord amb el que disposa en aquest respecte el text refós de la· Llei del Sòl
amb el procediment qut: est;lbleix l'apartat següent.
2.

Procediment.
Corespon J'apr ov<J ció inicial a la
I unta de Protecció,
b) La Junta sotmet rà el PLI a in formació publica, que inclourà un període d'audiència a les Corporacion~
Locals dels territori s afectats, d'acQrd
amb el que disposa 1';1 rticle 91.2 de l,I
Llei del Sòl.
e) Corre:won l'apr ov aci ó provisional a la Junta de Protecció previs informes dels Departam~nts afectats i de
la Comissió d'Urbanisme de Girona.
d) Correspon l'aprovaci ó definitiva
al Consell Executiu previ informe de
la ComiS&ió Interdepartamental del
Medi Ambient.

al
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e) .La Comissió Científica serà escoltada prèviement ¡¡ l'aprovació inicial
i amb relació a qualsevol modificació
que s'hi introdueixi - posteriorment, i,
en tot cas, d'acord amb el que preveu
l'article 6.2.b) de la Llei.

Article dest:.
l. Abans d'ésser
aprovats definitivament els plans generals i les normes subsidiàries de planejament . que afectin l'àmbit de la zona
protegida, així com la revisió i l'adaptació dels plans actualment vigents,
hauran · d'ésser objecte de l'Informe de
la Comissió Interdepartamental del
Medi Ambient de la Generalitat' relatiu a les circumstàncies que motivaren
la Llei de declaració.
2.
El que di sp o~" el pUllt .l ntcrior
serà igualment aplicat a aquell.\ plan s
que desenvolupin els plans generals i
normes ' subsidiàries actualment vigents.
3. L'a Junt a de Pro tecció pr, ) po~arà
als org:lnismes que en cada cas co rre spongui les mesures ne('essàrie~ ;1 }';Idequació del planejament vigent a le~
finalit 'lts de la Llei quan així e~cai¡;ui
i c·'acord amb el que prc veu en aque,t
aspecte la Llei del Si, !.

res necessúies per fer viable ~I que
estableix el paragraf i.l de l'article 4,
relatiu 3 la coordinació de les ~ctivi·
t;lts de vigilJl1 c i¡1 d,! L'. zon ;l protegid :1
amb l'objecte d c garantir el compliment de les normes de !lrotecció qu e
s'cst;¡bil'ixin per :tI dcs!,le¡'::tment i 1".1;
plicació de la LIci.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no sigui aprovada pel Consell Executiu. la delimitació definitiva
de la zona protegida, l'àmbit territorial
objecte de l'actuació de la Junta vindrà determinat pel polfgon provisional
definit a l'article 2.1 de la Llei, amb
l'exclusió d 'aq uelles àrees classificades
com a sòl urb3 o urb ,'.nitzable pel planejament vigent.
Barcelona, 12 d'abril de 1983.

J ORDI PUJOL

l'rc,,d ent de la General i t~t
de Catalunya
DI,-;!'OSI< li)

~Il\lll!ut-.·\t

Els org:lnl~l1ll':~ rcpn..:~t:l1 t¡j h ,I la
Junt;¡ de Protecció r>rendr;¡n Ic, m esu-

DECRET
71 / 1986, de 13 de ji?brel; sobre aprovació de la
concreció IOpogràJica dels hmi/s del parc na·
lLIral i de les reserves nalllrals de la <.Una 1'0 1ClÍnica de Iu Carro/xa.
L: a rticl e 2.3 de la Ll ei 2 / 1<)82, de 3 de març,

de pro tecc ió de la zo na volca ni ca de la Ga rrot- ·
xa, es ta bl eix que la co ncrec ió topogràfica dels
límit s de les diferen ts zones protegides ha d'ésse r aprovada pel Consell Executiu a proposla
de la Comiss ió Científica creada en l'arti cle 6
d'aqu es ta Llei.
Vista la propos ta elabo rada per la Co missió
C ient ífica:
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JOSEP

M.a

CULL ELL

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Atès el co ntingut del preceptiu info rme de la
Junta de Protecció de la zo na 'vo lcà ni ca;
Atès el que clisposa la di spos ició fina l primera
de la Llei 12/ 19g5, cie 13 cie juny, cI'espais naturals.
A proposta del Consell er de Política Territ orial i Obre, Públiques i d'acord amb el Co nse ll
Exec utiu.

Article I
S'a provil I~ w nnec ió topog rMica cie" limit s del parc natural de la zo na volcànka ci e
la Garrotxa . cI 'acord amb la descr ipc ió e.\ posada a l'Annü I clel prese nt Decret.
- 1.1

- 1.2 D'aquesta delil)litació , 'exclouen els espai, classificats com a sòl urbà o urbanitzable
pel planejament urbalIi,tic: dels municipis q ue
s'hi trobin inclosos,

municipals de Castell fo llit de la Roca, Sant Joan
les Fonts i Montagut tot co incidint amb l'aigua barreig del torrent de Santaló i el torrent Turonel!.

Article 2
S'aprova la concreció dels àmb it s respectius
de les reserves nat urals de la zona vo lcàn ica de
la Garrotxa, expressada a l'Annex 2 del present
Decret.

TM. de Sant Joan de les Fo nt s
Des d'aquest punt, puj a pel torrent de Pocafarina l'im el Cci ll et del Castell, on comença a
seguir la carena de la serra de Mont-ros passa nt
pel coll de Ses Fages, fins a arriba r al puig de
LIiurella. Baixa vers el co ll de Ca n Nofre per
pujar a cont inuació cap a la serra cie Sant J ulià
del Mont· fins a la co ta 650, on gi ra cap al 'IN
seguint un altre ramal de la carena que descendeix per un cami, el limi t b¡¡i xa en direcció S
per un petit curs d'aigua intermitent que aflu eix
al torrent de TuronelI a la cota 450. A partir
cI'aquest punt puja aigües amunt pel torrent del
Turonell, tot travessant el clot d'Esparregons,
.fins a trobar la divisòria dels termes municipals
de Sant Joan les Fonts i Santa Pau per seguirIa en direcció S-W fins a arribar al coll de Boixedes, on entra ja en el terme municipal de Santa
Pau.

DISPOSI Ció

FI N AL

Aqu es t Decret entrarà en v·igor el mateix' dia
de la seva publicació al Diari Oficial de la Cel1em!i[({1 de Ca[({luny a.

Barcelona, 13 de febrer de 1986
JORDI PUJOL
President de la General it at de Catalu nya
X '\\'I ER BI(; '\TA I RIB r,
Co nsell er cie Polit ica Territorial
i Obres Públiques

A NN EX

I

U/IIil s del p{//'(, ¡VolUml de la
de la C arral,m.

~ona

volcànica

La descripc ió' dels límit s del Parc Natura l de
la Lo na mlcàn ica de la Garrot xa s'efectua a partir del punt mes septe ntri onal de l'àrea afeclada en el sent it de gir de les agu ll es d'un rellotge. Aqu es t punt és el Pllig de la Cau, que té les
següent s coordenad es geogràfiques extretes del
full 257 del mapa de l'Institut Geogràfic Nacional y Cada stral , latit ud 42 " 13' 53 " i longitud
6" 11 ' 7"
T.M. de Sant Joan les Fonts
Del pu ig de la Cau 'segueix en direcció E per
la clivisòria cI,els termes municipals de Sant Joan
les Font s i la Vall de Bianya fins a la cota 760
on pren el ra mat de la carena que davalla vers
el coll cie Poca herba, el de Vi vers i la serra de
CanaclelL fin s a trobar ellimit amb el terme municipal cie ¡\llont agut.
T i'vl. cie Montagut
Pren la carena la direcció 'E, cap a ca l Grill,
fin s a la ll era de la riera de Carreres. Segueix
en direcció S-E i deixa el riu Fluvià al W per
cont inu ar pel segon ni vell de terrasses fluvials
del marge esquerre d'aquest riu fin s a sota Ca n
Peric, ci es cI'on trenca cap a l S, passa per l'E del
Castellet i s'adreça a la co nfluènc ia dels termes

T.M. de SaI1la 'Pau
Puja a Sant Julià del MOI1l , cies d'on davalla
en direcció S-E fin s a la carena de la serra cI'en
Batlle. Baixa aleshores per un serrat qu e dóna
al punt on ra carretera GE-524 talla el riu Ser.
Puja de dret fin s al punt culmin ant de la ;erra
d'en Coll on troba la lini a de sepa ració dels termes mun icipals de Santa Pau i Mieres, tot
seguint-la fin s a arribar al coll Veí. A partir
d'aquest punt, entra en el terme municipal pe
Mieres.
TM. de Mieres
Segueix en la mateixa dire,cció fins a la Devesa, cap a la Serra de Fine;t res on gira vers al
W, tot travessant el coll format per la carena del
coll Ve i i la de Finestres per trobar. tot segui t
el terme municipal de Sant An iol de Finestres.
TM. de Sant An iol de Finestres
S'enfila per la serra de Finestres i ressegueix
la carena en direcció W, tot passant pel puig Sallança i el puig FranG Rodó. Des del punt esmentat, baixa pel ralllal S-W d'i la carena vers
el barranc de Matabo us, el curs del qual segueix
cap avall fin s a la cota 540, on gíra en lini a recta en direcció W passa nt per sota l'ermi ta de les
Medes, per creuar la carerla cie la serra del matei x nom i entrar en el ! ~ rme municipal de les
Planes d'Hostoles.
T.M. de les Planes d'Hostoles
Davalla per· una torrentera que passa prop clel
Vilar, i tra vessa la riera de Cogolls en la co ta
475, per pujar vers el coll del Port, on pren la
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direcció N-W per adreçar-se a l'ermita de Sant
Salvador. A c.ontinuació baixa seguint la mateixa direcc ió fin s a arrib ar al punt on es troben el torrent d 'A iguabe lla i el límit del term e
municipal de Sant Feliu de Pall erols.
TM . d e Sant Feliu de Pallerols
A partir d 'aquest punt segueix el torrent del
Verdal, fin s al collet entre el volcà Tra iter j'l\1asco ll obí, cota 7i 9. Dava lla sense canviar la di recdó per un petit afluent de la riera de .Sa nt
IsCle fin s a la confluència amb aquesta. Remunta el curs de la riera esmentada .fins a Can Prim,
on segueix el torrent de Can Pere Boc ca p a l N
fi ns a l co ll de L1eixeres, on retroba el Iímít d el
terme municipal de Santa Pau .
T M. de Santa Pau
Segueix en direcció W, per la divisòria d els
termes municipals de Santa Pau i Sa nt Feliu de
Pallerols fi ns a la Roca Lladre, on conflu eix el
límit del terme municipal de les Preses.
TM. de les Preses
Continua pel límit del terme muni cipal de les
Preses que el separa successivament dels termes
'mun icip a ls de Sant Feliu de Pall erols i la Vall
d 'e n Bas, fins a trobar la cota 520. Des d'aquest
pun t, deixa la línia divisòria de termes per prendre, en direcció N, el límit entre la massa fores tal i els conreus, vorejant la cota per trobar Can
Ballot i Can Ferragut. Conti nua per la di visòria de term es' per prendre, en direcció N, el límit entre la massa forestal i els conreus, vorej a nt la co ta per trobar Ca n Ballot i Can Ferragut. Continua per la divisòria de la zona forestal
i la de co nreus fin s a Can Falleda on pren la
cota 480 en direcció N per arribar a l'Avell ana
i la Pin ade ll a tot deixant-les a l'E, per troba r
la carretera GE V-5242 . Segueix per aquesta carretera en direcc ió W fin s a la confluència a mb
la ca rretera C-153 , per la qual continua en di recc ió N-E fin s a la cruïlla amb el ca mí d 'accés
a la Pinya i Sant Privat d ' En Bas , o n pren per
aq uest camí la direcc ió W, fin s a trobar la divisò ria entre eis term es municipal s de les Preses,
O lot i la Vall d'En Bas.
TM . d'Olot
Pren la d irecc ió N a través de la línia di visòria dels termes municipals d'Olot i la Vall d'En
Bas fins a ai-ri bar a l'H ostal de la Corda , a partir
del qual seg ueix la líni a divisòria de term es que
sepa ra O lo t de Rid a ura i la Vall de Bianya success iva ment. Deixa la lí nia di visòr ia de term es
e n el cim de la serra de Sa nt Va lentí on ent ra
j a din s el terme municipal de la Vall de Bianya.
TM. de la Vall d e Bianya
Segueix la divisòria hidrogràfica to t pa ssan t
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:per l'ermita de Sant Valentí fi ns a l'alçada de
Can Patx in, on gira a l N seguint el màxim pendent fin s a trobar la riera d e Rida ura que coincideix en aq uest tra m a mb la líni a de separació
entre els ter mes municipals de la Va ll de Bianya i Sant Joan les Fo nt s.
TM . de Sant Joa n les Fon ts
A partir d'aquest punt, segueix pel límit
esmentat anteriorment fins a troba r Can Curant,
on aband ona la di visòria muni cipa l i s'enfila pel
serrat situ a t a l' E d'a quest a, amb la qual torna a coin cidir a partir de la cota 720 fin s a
dalt del puig de la Ca u, punt inicia l de la descripció.

ANNEX

2

Àmbi/ de les reserves na/urals de la zona \101cànicci de la Garra/xa.
L.:àmbit territorial de les zones declarades reserva natural es defineix (excepte en els casos
dels volcan s la Garrinada, Montsaco pa, Mon. tolivet i Aigua negra) pels polígon s, parceHes i
s ub pa~ceHes que en cada cas s'es menten , extret
tot de l d .das tre rura l del Consorci per la Gestió i i nspecció de les Contribucions Ter'ritorials
de la província de G irona.

La Fageda d'en Jordà
Terme municipal d e Santa Pau
Polígon 17
ParceHa n ? 30: Subparcel'les: ñ, x-y
Pa rceHa n ~ 37: Sub pa rceI- Ies: k, m
ParceHa n ? 38: To ra
ParceHa n ? 47: Subparcel 'l a: k
ParceHa n ? 40: SubparceHes: s, x, y, z, a l, b"
C I, di, el, f i, gi, h il i¡-j¡, k 1, 11, n11 1 n,-ñ" Ol,
Pl-q " r" Sl
Po lígo n 19
ParceHa n ? li: Subparce l'l es: I], i
ParceHa n O 15: Sub parceHes: j-k, I, m, n-ñ
Parcel'la n ? 16: SubparceHes: i, j, kò I, m, li, ñ',
O-P, r, S, l-u , V, X, y, z-a¡ -b¡, fi, g I, hI-ilI j¡, k l ,
li , ini -n I ; ñ 1, Ol

Pal'cel'la n" 17: SubparceHa: g
ParceHa n ? 18: SubparceHes: d, e, f-g
Polígon 20
ParceHa n ? 4: Subparcel 'l es: n. ñ, o, p
Pa rceHa n? 5: SubparceHes: n-ñ
Parcel'la n ~ 6: Subparéel'les: f, g, h , i-j,k, I, m
(s'exclou d'aquesta darre ra l'àrea sitUada a l NW amb una superfície aproxim a da de 4.640
ml·
Parcel'la n? 7: SubparceHes: g, h , i-j

ParceHa n ~ 8: Subpa rcel 'les: e, d, e, r
Parcel'la n~' 9: Subpa reel'l es: b, c, d
PareeHa n ? 10: Subpa rce Hes: a , b, e, d-e, r, g, h
ParceHa n ~ 11: Tota
Pareel'la n ~ 15: Tota
PareeHa n ~ 16: Tota
Pareel'la n ? 17: SubpareeHes: a, b
PareeH a n ~ 19: Subparee¡'¡es: a, b, c
Paree¡'¡a n ~ 20: SubpareeHes: m, n, ñ, ,o
Pareel'la n ~ 22: Subpareel'les: h-i-j , k, I, m, nli , 0, q
ParceHa ' n ~ 23: TOla
PareeHa n ~' 24: Subparee¡'¡ es:, e, f, g, h-i , j , k-Im, n, ñ, o, P, q, r
Pareel'la n ~ 25: Tota
PareeHa n ~ 27: Subpa reeHes : a-b, e, d, e, f, g,
h, i, j, 1, m, o, o, l'- S, U, V, x, y, z, all bl, CI I di ,
el, jll k¡, 11, ml, O¡-ñ ¡ , o], PI , q¡ , r], Sl , t¡-U¡,
V I, X I, y" Z¡, al , b2, e2, d21 el, f21 g2
Pareel'ia n ~ 28: Subpa ree¡'¡es excloses: a , b, e,
g, h, i-j , I
PareeHa n ~ 29: Subpa ree¡'¡es: g, h, l, d ., f" g .,
I-m
ParceHa n ~ 30: Subparee¡'¡a: a, h-i , j-k, I-m , n
PareeHa n ~ 31: Subpa ree¡'¡es: a, b, e, e, ñ
Pareel'la n? 32: TOla; s'exclouen les subpareeHes:

a, b, e, d
PareeHa n ~ 34: Subpareel'l es : a , b-e
Pareel'la n ? 35: Subpareel'les: g, h, i, j, k, I-m,
0 , ñ, 0 , P, q, r

Paree¡'¡a n ? 36: To ta
PareeHa n? 37: SlIbpareel'les: a, b, e, d, j-k-I, r-s
PareeHa n ~ 38: SubpareeHes: a, b, e, d, e, f, g
PareeHa n ~ 39: Tota
Polígon 21
Pareel'ia n ? I: Subpa reei'l es : d-e, g, h, i, j
Paree¡'¡a n ~ 2: Subpa reel'l es: g, j, k
Pareel'la n a 9: Tota
Pareel'la n: 13: SubparceHes : k, I

Volcà Roca N egra i Puig Subià
Base addi cio nal ; topogra fia muni cipa l de
Santa Pau (Escal a 1/ 10 ,000)
Terme muni cipal de Sa nla Pau
Polígon 14
Pareel'la n ? 117: Subpareel'les: a , b, e, d , e, f, g-h
Parce¡'¡a n ~ 11 8: Subpa reel'les: g- h, i, j, k, I, m ,
n, ñ, 0, il I k ¡, 11- 111 ], n-i;
Pareel'la n ~ 119: To ta
Pa rceHa n ? 120:, To ta
ParceHa n ~ 121: SubparceHa: e
ParceHa n,o 122: Subparee¡'¡es: a , b, e, e, f, g,
h, i, j , k
Parcel'la n? 123: TOla
Pareel'l a n ? 124: Subparee l'les: p., q" r " s" l,'
(s'exclo u d 'aques ta darrera la pa rt inferior deli-

mitada per la corba de ni vell de co ta 600 fin s
a lrobar la subpareeHa li , o n gira 90", AI a rribar al vèrtex de la subpareel'la o " segueix el seu
límit lOt excloenl-Ia) ,
Pareei'la n ~ 125: Subpareel'l es: a-b, e-d , e, f, gh, i, j-k, li, o, p, q, r-s, v-x
PareeHa n,o 126: Subparee l'l a: a
PareeHa n ? 127: Subparee l'la: a -b

Volcà Santa Margarida
Terme municipa l de Sa nt a Pa u
Polígon 14
Paree¡'¡a n ? 144: Subparee Ha : c, -d )
ParceHa n a 146: SubpareeHa: I-m
Paree¡'¡a n ? 148: Subparee l'les: f- g, q-r
Polígon 15
Pareel'la n ~ 35: Subparcei'les: k" l " m" o" P" ,
q,-r ,
Pareel'la n ~ 36: Subpa rcei'l es: f, j , k, m
Pareel'la n ~ 38: Subpa reel'l es: a , b-e
Pare ~¡'¡ a n ? 39: Subpa reeHes: b-e, d, e, f-g
PareeHa n ~ 40: Sübpa ree¡'¡es : d (només el tram
que, separa la pareeH a e de la o-p),
Polígon 16
PareeHa n ~ I: Subpa ree¡'¡es: b, e, d , e, f- g
PareeHa n ~ 2: Tota
Pareel'la n ~ 3: Tota
Pa reeHa n ~ 4: Tota
Paree¡'¡a n ~ 5: SubpareeHes: a, b, e, d , e, f- g,
h, i, j-k , I, m, n-li, o, p, q , r, s, l, u, h ,-i ., j "
k " I,-m., n ,
Pareel'ia n ? 6: Subpa rcel'l es: h (s'exc lou l'à rea
conti gua a la pareel'la 23 , oc upada pe r edi ficacions), i-j , k, I, m-n , li, o-p
PareeHa n ~ 7: TOla
Pa reeHa n ~ 8: TOla
Paree¡'¡a n? 9: SubpareeHes: h" i" j " k " I,-m "
01,

ñ¡

Pa ree¡'¡a n ? 21: Subpa ree¡'¡es: g, h, i, j , k, m,
o, ¡"l , 0, p-q, l', S, t , U, V, X, y, l , al, b], CI, di! el -fi

Volcà Puig de la Cosra
Terme municipal de Sa nt a Pa u
Polígon 18
PareeHa n ? I: Sub pa reel'les: i (s'exc lo u la pa n
de sòl urbà corresponent al seu extrem N-W, se- '
gon s l'aco rd de la Comissió d' Urba nisme de Girona, del 4 de juliol de 1984) , g-h , j, I-m (s'exclou d'aqu esta darrera la part meridional , delimitada per la líni a que uneix el punt més
septentrional de la subpareeHa p, amb el punt
més occidental de la subpareeH a n),
Polígon 19
PareeHa n ~ I: Tota
PareeHa n ~ 2: SubpareeHes: a-b, e-d-e, f-g, h, i-j
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Parcer'la n? 3: Tota
Parcel'la n ? JO: Tota
PafceHa n? 11: SubparceHes: v, x, y, z, al-bl,
CI, dI, e" fi, gi-hi, i" j¡-k l
ParceHa n ? 12: Tota

Volcà El Torrenl
Terme municipal de Santa Pau,
Polígon 17
ParceHa n? 5: SubparceHes: s, t-u, v,
b,-c,

X,

y-z, a"

Volcà Can Simó
Polígon 14
Parcel'la n? 87: Subparcel'les: ñ (només s'inclou
la part meridional situada entre les subparceHes
p i la s), p, s, v-y, x
ParceHa n ? 128: Subparcel'les: ñ, o-p
ParceHa n ? 129: Subparcel'les: a, b, d , f, g, h, i
Parce¡'¡a n? 130: SubparceHes: g, h, i, j, k
Parce¡'¡a n? 133: Subparce¡'¡es: n-ñ (només s'inclou la part septentrional on s'estreny la sub parceHa, amb una super'fície aproximada de
3,520 m 2 )
Parcel'la n? 167: Tota

Volcans Puig Safonl i El Torn, Puig de Martinyà i la Mallola
Terme municipal de Santa Pau
Polígon 3
Parcel'la n? I: Subparce 'les: P2, q2, r2, S2, t2-U2
'Parcel'la n? 5: Subparcel'les: a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j (exclou l'à rea excavada per les extraccions
de gredes), v, li, ei-fi (de totes elles només s'inclou el tram superior fins al peu actual de vessant), g¡, hi, i¡, k¡, li! ml, nI, fil, OI, p¡-q¡, rI,

b2J

C2,-d 2

ParceHa n? 6: Subparce¡'¡es: d, e, k, ñ, o, p, q,
r-s, t, u,

Terme municipal de Santa Pau
Polígon 4
Parcel'les: n? 12: Subparcel'les: f, g-h, i, k, I-m,
n-ñ, p (només el tram comprès fins a la confluència amb la subparcel'la o) k" li-m" n i, ñ"
OI, p¡-q" f,- Sl , t1! UI, VI-XI, y¡, ZI-al, bz, el, dl-el,
f 2, g2, h2-i 2, j2, k2-Iz, m2-n2
ParceHa n ? 13: Tota
ParceHa n ? 17: Subparcel'les:. I, s, t-u, v-x, y, zal, bl-c" dl-e" fi, gl, hI, il-jl-k l, li , ml, n"ñ l,
Ol, PI, ql, fI, Sl, dl-el, f 2, g2, hz h-j2! k2-Ï2, ml,
n2, ñ2, 02, Y2 (només fins al vèrtex oriental de
la subparcel'la a)). i) (sols fins a la confluència
de la subparcel'la f 2), ÏJ, k)-h
ParceHa n? 18 : Subparcel'les: a, b, c, d, e, f, g,
h-i, j
!

Terme municipal de Santa Pau

SI, t¡-UI! VI -Xl , y ¡-z¡-a2,

Volcà Croscal

x

Terme municipal d'Olot
Polígon 15
ParceHa n? 8: Tota
Parcel'la n O 9: Subparcel'les: b, c
ParceHa n? JO: Tota
Parce¡'¡a n ? 11: Tota

7ilró de la Pomareda
(volca net adventici pel N-W del Croscat),
Terme municipal d'Olot
Polígon 12
ParceHa n? 7: Subparce!'les: j (només la pan oriental delimitada per una línia que parteix del extrem
més septentrional de la subparcel'la b i es dirigeix
cap al S fins a trobar el límit de terme municipal
en el punt on arriba el límit de la parcel'la 17),
k (sols la part orie'ntal delimitada per la mateixa
línia descrita anteriorment), I

Volcà Pujalós
Terme municipal d'Olot

ParceHa n ? 8: SubparceHa: c
Parcel'la n? JO: Subparcel'les: f, g-h, i-j, k
ParceHa n? 65: S'exclouen les subparceHes r, s, t
Parcel'la n? 66: Subparcel'les: u, x, y, z, a" b"
cI-d"~ el, f,-g,
Parcel'la n? 67: Tota

Polígon 5
Parcel'la n? 2: Subparcel'la: g
Parcel'la n? 4: Subparcel'les: e, f, g
Parcel'la n? 5: ParceHes: d, e, f
Parcel'la n? 6: SubparceHa: b
ParceHa n ? 7: Tota
Parcel'la n? 30: Tota

Volcans de Cabrioler

Volcà Puig de la Garça

V,

Terme municipal de Santa Pau
Polígon 22
Parcel'la n ? li: SubparceHes: g, p-q, r, s, t, u,
v, x, y-z, al (s ' inclou el tram contingut a la subparcel'la g)
Terme municipal d'Olot
Polígon 23
Parcel'la n? 142: Subparcel'les: b, d
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Terme municipal d'Olot
Polígon 5
ParceHa n? 22: Subparcel'les: b, c, d
ParceHa n ? 23: Subparcel'les: a, b, f
ParceL-la n ? 24: SubparceHa: b
Parcel'la n~ 36: SubparceHa: a
ParceHa n? 37: SubparceHa: a (només s'inclou
la part S-E definida per perllongació del límit
de reserva en la parceHa 36, determinat ja an-

teriorment i amb una superfície aproximada de
10.500 m2 ).

Volcà Puig Astrol
Terme municipal d'Olot
Polígon 13
PareeHa n? I: Subpareel'la: d
PareeHa n? 2: Subpareel'la: f
PareeHa n? 12: SubpareeHa: e
PareeHa n? 15: SubpareeHa: b
PareeHa n ? 16: Tota
Pareel'la n? 17: Subpareel'la: b
PareeHa nO 19: Tota

Volcans Les Bism'oques
Terme municipal d'Olot
Polígon 20
Pareel'la n ? 83 (s'inclou l'àrea situada al S-E,
amb una superfície aproximada de 5.250 m 2 )
PareeI-la n? 84: SubpareeHes: a (s'inclou l'àrea
situada al S, definida pel cràter del volcà, amb
una superfície aproximada de 12.250 m'), b (exclosa la porció oriental, situada a partir del punt
on els límits d'aquesta més s'aproximen)

Volcà Puig de l'Ós
Terme munrcipal de Sant Joan les Fonts
Polígon 5
PareèHa n? 68: SubpareeHes: ac (queda exclòs
l'extrem N-W, a. partir de la línia de canvi de vessant, amb una superfície aproximada de 8.500
m'), ad, ae, af, ag, ah, au (tram que separa les
subpareeHes o i ac)
Pareel'la nO 69: Tota
PareeI-la n? 70: SubpareeHes: a, b
Pareel'la n O 71: Tota
PareeHa n ? 72: Subpareel'1es: a, b, e
Pareel'la n ? 73: SubpareeHes: a, b
PareeHa n? 74: SubpareeHes: ab, ac, n, y, Z

Volcà Bel/aire
Terme municipal de Sant Joan les Fonts
Polígon 4
Paree1'la n? 12: SubpareeHa: r (porció meridional determinada per la línia definida al perllongar el límit inferior de la pareeI-la f vers l'W fins
a tr.o bar la confluència dels límits de les pareeI-les 63, 26 i 12)
Pareel'la n ? 62: Subpareel'la: s
PareeHa n ? 63: SubpareeHes: b, e, d (porció situada just per sobre la pareeHa e, i alineada amb
ella), e (part occidental determinada pel límit
que partint del punt on conflueixen els límits
de les p'areeHes 12, 26, 63 es dirigeix vers al S
fins a trobar el límit de la pareeHa 65)
Pareel'la n? 64: SubpareeHes: u, x

PareeHa n? 65: Subpareel'les: x, v (porció.
definida pel límit que surt del eamí-subpareeHa
ak, i es dirigeix vers al N-E, fins a unirse amb el
límit de la reserva descrit en la pareeHa 63).

Volcà l'Estany
Terme municipal de Sant Joan les Fonts
Polígon 4
Pareel'la n? 12: Subj:lareeHes: a, m, p (porció situada a la part occidental de la subpareeHa, en
el'vessant del con volcànic i el seu límit queda delerminal per la superfície de landes de gòdua)
PareeHa n.o 13: SubpareeHes: a, b, o (porció situada al seu W, en el vessant del con volcànic
i el seu límit queda determinat per la superfície
de landes de gòdua), e (porció determinada per
la línia que parteix del punt més a l'E de la pareel'la b per anar a buscar el límit in ferior de la
subpareeHa p de la pareeHa 55).
Pareel'la n ? 47: SubpareeI-la: g
PareeHa n? 51: SubpareeI-la: e
PareeHa n? 54: Subpareel'la: e
PareeI-la n? 55: Tota, exclosa la subpareel'la n

Volcans Traiter Inferior i Superior
Terme municipal de les Planes d'Hosto les
Polígon 3
PareeI-la n? 2: SubpareeI-les: a-b, e-d, e-f, g-h,
i-j, k-I, m, n, o, p-q, r-s, t-u, v, x-y, z-a,
PareeHa n? 3: SubpareeHes: a-b, e, d, e, f, g,
h, i, j, k, I-m, q-r, v, f 1-g¡, Sl, Ul, V2, X2, b 3-C 3,
d 3, e3, f 3, g3-h3, i3
Polígon 4
Parcel'la n? I: SubpareeI-les: z" f 2-g2, Q2, r2, S2
PareeI-la n ? 3: Subpareel'les: d, f, g, r-s, u

Volcans Puig Rodó, Puig de les Medes i LlàclInanegra
Terme municipal de les Planes d'Hosto les
Polígon 5
PareeI-la n~ 3: SubpareeI-les: a-b, e, k-I
PareeI-la n~ 4: SubpareeI-les: e-f
Terme municipal de Sa nt Aniol de Finest res
Polígon I
Pareel'la n ~ 35: SubpareeI-les: b .. ei, d" e " fI,
gl,

h¡, ilt
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Pareel'la n? 36: SubpareeI-les: i, j , k, I, II
ParceI-la n? 40: Subpareel'les: g, h, i, II

Volcà Can Tià
Terme municipal de Sant Feliu de PalIerols
Polígon 8
PareeHa n ? I.: SubpareeI-les: e, d , e, f, j, k, I, II
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Polígon 10
ParceHa n ? I: SubparceHes: a-b, c, d, e,
Volcà Fonlpobra
Terme municipal de Sant Feliu de Pallerols

Polígon 10
ParceHa n~' 4: Subparcei-la: b
ParceHa n? 6: Subparcel-les: j" k" L, Il" m,-n,
(exdosa la par! occidental, definida per una línia que ascend amb direcció N-E, des de la conflu ència dels límits de les subparcel-Ies x, V-\V,
m , -n" per trobar el límit municipal amb Santa
Pau, en el vèr!ex de cota 840, després de traves,a r la subparceHa q2)
Polígon II
ParceHa n ~ 7: Subparcel"la: q" (només s'inclou
la part oriental definida ja anteriorment en la
subparcel-Ia m,-n, de la parcel-Ia n :' 6 del Polígon 10)

Terme municipal de Santa Pa u
Polígon 14
ParceHa n ~ I: Subparcel-la: a-b
Parcel-Ia n ? 2: SubparceHes: (a-b, c, d-e) (s'exclou a [(lles tres la part oriental definida per una
línia que partint del punt on es troben els límit s
de terme municipal ide la parcel-la n O 6 (polígon 10) de Sant Feliu de Pallerols, puja amb direcció N fins a trobar el punt on conflueixen
el camí de Fontpobra i ellimit inferior de la parce l-la I) , gi-hi (porció determinada per una línia que surt del punt més occidental de la parcel-la n ~ 3 per anar a trobar el límit inferior de
la !> ubparcel-Ia g), f
Volcà El Racó
Ter me municipal de les Preses

Polígo n 6
Parcel-Ia n ~ 4: SubparceHes: b (s'exclou l'àrea -
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on s'estreny amb una amplada de 50 m_ en la
seva par! més oriental) , c, e, f, g
ParceHa n~ 5: SubparceHes: b, c
Parcel-Ia n? 6: Subparçel-Ies: c (sector siruat al
Nord, definit per la unió del límit inferior de
la subparceHa k, am b el punt d'inflexió més occidental del límit de la subparceHa i) , i, j, k
Parcl'I-I" 11 1- - Suhparcel-Ia: a
Volcà Aiguanegra
Base topog ràfica municipal pe Sant Joa n les
Font s (E sca la 1/ 5_000) utilit zada en la revisió
del Pla Genera l d'Ordenació Urbana_
Te-rni e municipal de Sant Joan les Font s_

Des de la cota 375 del torrent del Soler sota
les feixes homònimes, cap amunt del curs
d'aquest torrent fins a la cota 465 on tomba la
direcció S-E seguint el curs d'un petit tributari,
el qual inflexiona cap a l'E-N_E_, 150 m al nord
del mas Aiguanegra_ Des de la cota 575 ellimi t
deixa la fondalada per seguir la pi sta que uneix
les masies Aiguanegra i el Caira!. Uns 60 m _
abans d'arribar a aquest darrer mas el límit tomba en dírecció N-W seguint el curs del Torrent
del Clot de l'Infern, per on davalla fins a la cota
450, la qual segueix a l' W vorejant per dalt les
feixes del Bac, fins a la fonda lada del cràter esbocat del volcà situada 250 ni al S-E del mas
Soler, des d 'o n gira en direcció N-W tot seguint
una escorrentia fins a retrobar el punt de
partença_
Volcans MOl1lolivel, la Garrinada i /Vlol1lsacopa
Terme municipal d'Olot.

El s límit s els donen les respecti ves zones qualificades co m a "es pai vo lcànic representatiu",
segons el vIgent Pla General d'Ordenació Municipal d'Olot. S'exclouen en el volcà Montolivet la masia Rebeixic i en el vo lcà Momsacopa
les àrees edificades contigües a l límit amb el sòl
urbà_

Llei 6/1982, de 6 de maig, sobre declaració com a Paratge natural
d'Interès Nacional del massís del Pedraforca [DOGC, 14.5.1982].
Decret 114/83, de 12 d'abril, de desplegament de la Llei 6/1982
[DOGC, 20.4.1983].

LLE I

6/1982,

rie 6 de maig, sobre declaració com a
Faratgè Natural d'Interès Nacional del
massís del Pedraforca (Berguedà)
EL PItESIDENT
DE L.... GENERAl..Il'AT !)EC.A;1'ALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el
Parlament de Catalunya ha aprovat i jo,
en nom del Rei i d'acord amb el que
e~tablt:l¡¡ l'article 33.2 de ¡',Estatut d'Aúfonomia, promulg'o la següeI1t

LLEI
La zona en qüestió és situada a cavall
de les províncies de Barcelona i de Lleida (especialment de la , primera) i es troba I íntegrament dins' de la comarca del
Bergú"êdà, oc!fP;fi1t plIrt· dels termes de
Saldes i de Gósol.
Geològicament el Pedraforca presenta
una estructura única en tot el Pre-pirineu, dd qu;tl forma part. ' Consisteix
en un ¡iiec si\1climl1 de maten als neUcies, que apareix encavalcant terrenys
més mOOerns, situats pels volts de Saldes i de Goso!. F.erò, la importància capital d'aquesta e~truetura reside~ en el
[et que s'eleva de forma impressionant
i en una àrea molt petita, fins a arribar a l'alçària de 2.497 m en el Pollegó
Superior (separat per l'Enforcadura del
Pollegó Inferior, de 2.400 m) , Saldes és
a 1.213 m, separat uns 3 km del vèrte x
culmin:lllt.
Aquésta situació ha propiciat l'aparició d'una vegetació molt important,
caracteritzada per la presència d'una notable població de pi roig (Pinus sylvestris) coronat sovint, en molts indrets,
pel pi negre (Pinus uncinata) i també en

molts llocs amb una població important
d'a'vets (Abies alba) i de faigs (Fagus
silvatica) especialment en el seu sector
septentrional.
A més, la subvegetació del bosc és
molt rica i densa: hi destaquen, entre
altres espècies, el boix (Buxus sempervirens), .eJ ginebró Uuniperus communis),
l'herba fetgera (Anemone hepatica), l'arç
(Cralaegus sp), etc.
D'altra banda, i afavorida per la vegetació, hi ha una remarcable riquesa
faunística, amb presència, entre altres
espècies protegides, d'altres de més comunes com l'astor (Accipiter gentilis),
el xoriguer (Fglco tinnunculus), etc. Hi
ha també tota mena de còrvids (corbs,
cornelles) i ' altres ocells interessants. I
també espècies de galls fers (Tetrao urogallus), isards (Rupicapra rupicapra), gats
salvatges (Felis sylvestris) i gran nombre
de rapinyaires, conills, llebres, porcs
senglars, etc. Cal remarcar que aquesta
zona és Reserva Nacional de Caça.
Tot això fa que s:hagi de considerar
el Pe<lraforca com una de les zones vegetals més importants de Catalunya, amb
una riquesa biològica enimarcada en un
context geològic únic. Precisament per
això ha de gaudir d'una especial protec~
ció; i en aquest sentit cal recordar que
l'any 1936 ja hi havia un projecte , de
Parc Natural dins del Pla d'Ordenació
de , la Provincia de Barcelona, que englobava el Pedraforca, conjuntament amb
el Cadf-Moixeró.
En aque's ts moments aquesta riquesa
es troba en perill, al sector meridional
del Pedraforca, com a conseqüència de
l'extracció de lignits a celobert. Cal,
doncs, iniciar el camí de 'cara a la con.versió d'aquesta àrea en un Paratge Natural d'Interès Nacional .
•
Per aquesta raó cal adoptar, de forma
urgent, les mesures de protecció i procedir a la declaració del Pedraforca com
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a Paratge Natural d'Interès Nacional,
sense esperar, fins i tot; que tota la zona
que considerava' el vell projecte de l'any
1963 sigui declarada Parc Natural, que
per altra banda ho haurà de ser en un
futur ' força " i'm mediaL
Tot això fa que, d'acord amb les possibilitats que ofereix la Llei d'Espais
Naturals Protegits 15 Jl975, de 2 de maig
del mateix any, considerant que, la Generalitat de Catalunya té atribucions específiques en aquest camp, s egons estableix l'Estatut de Catalunya, en els articles 9 (núms. 9 i 10) i 10 (núms. 1/ 5
i 1./6), de cara a la protecci ó d'espais
naturals i del medi ambient. ai xí com a
la regulació de les extracciol'}s mineres,
i considerant la urgència de. la salvaguarda del , Pedraforca, el Parlament
aprovi la següent Llei:
Punt
1

2
3
4

Denominació
Serra de la Tossa
Roca Roja
Muralla ...
Gos' Fred

5
6

Article 1

1. Es decl;¡.ra Paratge Natural d'Interès Nacional e! massís del Pedraforéa
(Barcelona, Lleida), situat a la comarca
del Berguedà, amb la finalitat d'atendre
la conservació de 'la seva vegetació i singular bellesa, d'acord amb el que diu
l'article 4 de la Llei 15/1975, de 2 de
maig del mateix any, d'Espais Naturals
Protegits.
2. El Paratge Natural d'Interès Nacional del Pedraforca afecta els termes
municipals de Saldes (província de Barcelona) i Gósol (prov{ncia de , Lleida),
ambdós de la comarca del Berguedà. Els
seus límits geogràfics ï topogràfics són
marcats per la línia que uneix els, següents ' punts (donats en el sentit de rotació de les aguÜes d'un rellotge):
Cota (m)

Longi,t ud (W)

1.842
2.034
2.017
1.773
1.384
1.433'

5' 22' 08"
5 ° 22' 23"
5 c 23' 29"
Sc 25' 40"
5° 24'19"
5° 23'20"

Latitud (N)
42°
42'
42°
42°
42°
42°

14' 10"
15' 17"
IS' 51"
IS' 40"
13' 10"
13' 19"

(Les dades' numèriques corresponen al Full núm, 254, Gósol, del Mapa Topogràfic Nacional, a escala I: 50.000, de l'Instituta Geografico y Catastral' de España, publicat en segona edició l'any 1949.) ,

ArtIcle 2

1. El Consell Executiu, a través dels
Departaments que correspongui, ha d'establir les normes i 'reglamentacions que
cregui oportunes per tal de salvaguardar
els elements naturals que ' motivin la declaració del Paratge Natural d'Interès
Nacional, així com per facilitar l'estudi
i la tutela de l'esmenGi.t espai protegit.
2. Per evitar activitats o aprofitaments que, directament o indirecta, puguin produir la p~rdua dels valors naturals que es volen protegir, tota actuació que es vulgui emprendre dins de
l'Àrea protegida haurà de ser aprovada
i supervisada pe! Departament de Política Territorial i Obres Públiques, previ informe dels Departame'n ts d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'Indústria i
Energia, llevat dels aprofitaments agropecuaris tradicionals.
3. L'aprovació a la qual , fa referèn-
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cia el punt 2 restarà condicionada a la
realització pr:èvia d'un estudi sobre ¡'impacte ecològic de l'activitat proposada i
d'un' projecte de minimItzació de l'impacte o del reacondiciament ecològic de
la zona afectada, mentre duri l'activitat
i , un cop acabada,
El Departàment de J>olítica .T ertitorial
i ' ObreS Públiques ha de vetllar tothora
perquè aquests projectes siguin conectament portats a terme i podrà sallCÍonar-ne l'incompliment, fins , i tot ani b el
tancament temporal 'o definitiu de l'activitat.
DISPOSICiÓ ADDICIONAL

Qualsevol forma de privació singular
de la propietat privada de béns, drets o
interessos patrimonials legítims serà objecte d'indemnització d'acord amb el que
estableix en aquesta matèria la vigent
Llei d'Expropiació Forçosa .

DISPOSICIÚ TRANSIT" )RIA

Es procedirà a l'aplicació de to t el
que es preve u en aquesta Llei a totes
aq uelles explota cions o activitats que
en el mom ent de la seva entrada en vigor s 'estiguin produint.
DISPOS ICIONS FINALS

Primera

El Consell Executiu ha de redact a r el
Re glament que desenvolupi la present
Llei, en el qual fixarà la composició i
les funcions d'un Pa tronat per collaDorar en la . conservació, protecció i consecució de les finalitats proposades en l'espai delimitat per aquesta Llei.

quests espais i llur catàleg exhaustiu, 'segons el que estableix el text 'refós de la
Llei del Sòl 1.346 / 1976, de9 d 'a bril.
T eroera

Aquesta Llei entrarà en vigor l'end emà: d'haver-se ' publicat en el Dwri Oticüú de la Generalital de Catalun ya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta
Llei cooperin al seu compliment i que
els Tribunals i Autoritats als qU:lls pertoqui la facin complir.

Barcelona, 6 de maig de 1982,

Segona

JotlDI PuJOL
President rie la Generalitat
de Catalunya

El Consell Executiu ha de confeccionar un Pla Especial d'Ús i protecció d'a-

DEC RET

114/1983,

de 12 d'abril, de desplegament de la
Llei '6 1982, de 6 de maig sobre d~' cla
ració 'com a paratge natural d'illler¿'s
Ilacio~l del massís del Pedraforca

La Llei 6:'1982, de 28 d'abril, sob re
declaració com a Paratge Natural d'In terès Nacional del massís del Pedraforca, encomana al Consell Executiu
l'establi'ment de les normes i ' reglamentació que cregui oportunes per t<!l d e
salvaguardar els elements naturals que
n'han motivat l'esmentada declaració;
així com per faCilitar l'estudi
latutela de l'àrea protegida.
Atès qUe per a l'aplicació i el desenvolupament de la Dei resulta necess~ria la regulació detallada de -li versqs aspectes que s'hi preveuen;
A mODosta del Conseller dp. Polftica
Territorial i Obres Públiques. del Conseller d '~gricultura. 'Ramaderia i Pese;!
i del Conseller d'Indústria i Energia,
i d 'acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

Article orimer. -- 1. Es crea el Patronat del -Paratge Na tural d'Int e rès Nacional del massís del Pedrafo rca pe r
col1aborar en la co nservaci ó i pro tecció i en la consecuci ó de les fin a litat s
es mentades en la Llei 6 1982, de 6 de
maig,
2. El Patrona t, qu e estarà adsc ri t a
efectes adminJs tr;¡ tiu s al De p;lrta me nl
de Po lftica Te rritori a l i Obres Públiques, es compondrà d els seg üe nts membres:
a)
El Direel or Gen,r;¡1 de Polític a
Territ ori;t1, que actu a rà com a Presid e nt.
/lI Un ;1 repres nta ció del Dep;lrtam CIlI
d ' Agrieu ltur;l, Ram ade ria i P ~s l' a y ue
,Ie l uar à com a Vi ce-pres ide nt.
CI Un represent a :1 t de! Dc p:lrtal11 CIlI
,' : "'~ús tri " i En erg ia.
(/ , Els Alca ldes li,: G<:'sol i S;dd<" "
el Dos voc:.ts de signat s pel Conse ·
lI er de Po lític;1 Tcrril o ri a l i Oh res l' u·
bliql'es.
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3.

El

Patronat

tindrà

1;1

seva

seu

Bcrg~l.

d

4.
\1.~

ratge

Són funcions del Patr o n ;Jt:
Vetllar p<'~ I;¡ l'()l1sL'r\,:!cilí del P.' ·
N~tural.

Proposar als
minstració que en
gui, mesures ver :l
fenGa dels v.llors
b)

organismes de l'Adcad;! cas corresponla conservació " i denatur;¡ls dels eSJklis

protegit~.

e) . Inforrn;J,r sobre aspectes. referents
a la Drotecció del Paratge Natural quan
així ho requereixin els or!;ani,mes d~ la
Generalitat o els Ajuntaments afect;,ts.
d) Informa.r preceptivam e nt sobre els
distints plans i normes que puguin ésser
el;¡borats Dcr al dc.,envolupament i aplicació de la Lle i.
l')
Promourc activi!:\!'; per a l'estudi i divul~;,ció dels valnrs del m:¡,sís
protegits.

5. El Patronat es rcgir;'¡ pel que di9posen els articles \l a1. 15 inclusivament,
de la Llci de Procediment Admini9t rat iu.

6. El Patronat celebr.l ra sessions de
cJràcter ordinari com :1 mínim dues
ve¡?ades l'any. En qu::lsevol moment ol
President oodrà convocar sessions extraordinàriês per iniciativa pròpia o per
sol·licitud de qU;ltre del~ seus membres.

7.

La Gencralit:lt de Cataluny:\, per
mitjà del Departament qe PoHtica Tel'ritori:d i Obres Públiques i del Departament d'Agricultura, RamaderiJ i
Pesca habilitaran les partides pressupostàries necessàries per garantir la
realització de les funcions del Patronat,
le quals podran ésser t<lmbé finJoç:t.
des amb aportacions procedents. d'altres
entitats plÍbliques o nri:vades o de particulars.
-Article seg-on, Sens perjudici de
l'ulterior desenvolupament . dels plans,
les reglamentacions · i d'altres mesures ,
d'a.c~rd amb les disposicions del present Decret, s'estableixen les següents
normes de caràcter general.:
a) En els espais naturals inclosos
dins. l'àrea protegida. són admesos genèricament els usos agrapecuaris i silv{coles i l'aprofitament ordenat de les
seves produccions, sens perjudici. de les
limitacions específiques
que puguin
ésser establertes quans els objectius de
protecció així ho aconsellin.
b) La regularització urban{stica dels
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usos i de l'edificació :'. l'interior de
l'àrea !lrotegid~ es realitzarà d'acord
~mb el que disDosa l'artid~ següent.
e) No es permetrà la instal-!ació d'elements artificials de caràcter permanent
que limitin el camp visu;¡l, trenquin
l'harmonia del paisatge o desfigurin les
seves p'e rspectives.
ci) Les activti¡lts cineg:·tiqucs restJrJn sotmeses al r ~'g im especial objecte
de la Llei 37/1966, d e 31 de maig, el
qual es podrà éser comnlementat amb
norme s ;'.ddicionals DCr ¡¡ I:t totalitat o
p¡¡rt de l';;rea protegida.
(') Es prohibeix cxpreS:IT11cnt:
I.:¡ introducció, se nse ;¡u{(lritz¡¡ció
d'espècie s vegetals () anim :,h que
no siguin autòctones.
L':, b;¡[!don.ament de tota Jllen:¡ de
residu s sòlids fora dels indrets :I Sse nyal;¡b ¡¡, l'efecte.
La circulació amb mi!j :ln s motoritzats se1,lSe autorització e<¡pecial
dels Ajuntament s que correspongui, fora dels indret s ;¡utoritzats,
excepte quan es t pct i de 1;1 realització d'activitats agropecu¡'rics
.0 rcl;lci onades com h !~est io del
parc.
Encendre foguere s foc;! del s indrets :lU toritz~ts.
Article tercer . --- 1. Als terrenys in
CIOS<lS dins l'Jr~;, protegiàa se'ls aplicarà a tots els efectes el règim dd sòl
no u(haí1itzah.r~ r)bj~((e d'es\leci:¡1 protcc<;ió.

i. El!¡ règ4ns urbanístiCli definits
del p\af\tej¡¡'ll:l~nt n\Ul\iciDal h:luran d'ésser congruents amb el règim de protecció establert !)el present Decret i pcr
Ics normes que ci des~legl1in.
3. Els l)evarrJ rnents, de Po!it¡C;¡ Territorial i Qbrl.'S públ¡ql)tls, cj'Agric\.lJtl1ra, Ramaderi ;¡ i PescJ, i d'lndl!stria i
Ener~ia, elaQoraran conjI,lHta.n w.nt el Plt¡
Espcçijl d'I1S i {'roçecció d~r¡¡ e"pais
naturals del ma~¡s d,el PcdCJ.forc<l. que
inclourà el çatllC~ Cl\~a\,(~tiu d'aqt,J,çsrs
i contit}(~r~ co.tr.\l d,'a.l.trq,¡; lç.s Q\!te:;mln¡¡cions ~~üel:\ts:
- L'eslructur;¡ ganral do }.'orden¡¡ció
del territori protegit.
- La delimitació d'àrees clç diferent
utilització i destinació amb Ja regulació
detallada en cada cas, dels uso¡¡ i de
les condicions d'edificació inclos~ nO!1mes per ;¡ la inte&ració de I~ COllstruocions en el paisatge,

4, Aprovat inicialment el Pla per la
DIrecció General de Polftlca. Territorial, aquesta Direcció el ~otmetrà a in"
formació públic durant un mes, i transcorregut aquest termIni s'obrirà UP
altre període, d'una durada igual, pet"
donar audiilc1cla als Ajuntaments el
territori del~ quals afeclós al Pla,
5, L<\ Dlreccló G~nerat \lç l'olltica
TerrItorial :,¡ l~ vlstJ. de,J r'C:SI,l\t:¡t cle la
informació pública, apro~tà c;l fla provisional i el sotmetrà al Conseller de
PoIltica T6fr!torial ¡ Obres Públiques
perquè l'elevi 11- l'apraVl!cló definitiva
del Cons611 Bxeeutiu,
Article Quart. ~ 1. Per ovitar aotivltats o aprQ!i\arnenti qu~ .directamef\t
o indirectament, puguin' vroduir la pèro.
dUll dels valo\'S natur¡¡.ls que ~ volen
¡¡,.rotegir. (Q(a aet\1ació que ~ w¡gui
elU.PrtÜ1cl·r~ Òiqs de l'àre.¡ .woteg'da !la\.\'rà d'ésser apr~vaQa i. su~ervi~a 1>el
D4lpaftameut ql! PolIt¡ca. TertltQrial i
Obres {'1,Íb4iq¡J!\S.' pre1{\ informe c\e4. Det~rtameu's <j'A,gÜeu!tura, Ra~der~ i
l'esca, i d'Inç{ústria i Eq~¡a, ll~vat
dels aprofit<lmeDts a&ropecuaris tradici on ats,
2, A tal efecte:
a) Quan es tracti d'acte, d'ús del
sòl i d'edificació subjectes a llicència
municipal, els Ajuntaments resp.Cotiu6
sQl\icita.ra.n. l'informe wevi de la Direcció
GcnerJI de Política Tefitarial. quE' tindrà caràcter vinculant.
/J) Qu~n es· tra.cti d'alWls activitats
na ~ubjecie. ;¡ llicència munici!).Jl ~. les
quals s.igui d'aplicació. el que di~¡ws¡¡
el pUllt 1 tLlquest \\rticl~ eh interessals h;¡ur;¡n de soll¡citar ¡'lrèvi<uucn\ la
corrcsponcnt auwritz;¡ció :1 la Dirccció Gener;¡J dc Polílica Territori:¡J,
el Les activilJI, extr:lctives es regiran pel que disposa la Llei 12 1981.
sens perjudici de les disDosicions del
presenl Decrcl que resultin d',¡pJicació.
3. fn qualsevol C¡¡S, caldrà acompany:¡r les so¡¡citud~ :¡mb uu es,tudi soh<e ¡'im.n:lcte ecològic de l';¡ct¡v¡t~t !:U'0pos:¡da ; d'un nrojçcte de rninirnitaació
de l'iml'<,ne o Ull) r~Jcondicia\1lent de
la zona afeçtaQ:I, mentre lIuri l'activital i un CO.r :Iç:1 0.,<14,
ArrieN:. cinquè. - 7. El ~ro$rama de
Rc¡¡('ondiri¡¡ment a q\li' es refere)X' l'articlc anterior ctesenvolu.¡>arà, amb un
grau dc precisiÓ suficient pcr permetre un:¡ completa ¡¡v;¡luo.ció dels dectes

de 1':\ctivitJ\ i de l'dectlvitat de les
mesures de rcs\vraci6 i protecció que
<lS [>ro!losi ¡ que se~ons el tiv~s d'activit:lt podr;) comprendre els as~ctes
i les determinacions que s'esmenten a
;¡ continuació:
CI}
Anàli&i detallada de l'j\lchet de
l'activitat i. de! seu entorn. Tndourà.
com a mfnim, unJ ctc~cri!<ció do:l medi
físic referidi ab çondiciorVlnts geolò!lics, hidrogeològic\ c1imatolòf/.ics, edàfic~\ ·de veRetació, del !laisatge i tots
aquells altres a~pectes que !Juguin definr el medi en' l':ir6.1 d 'explotaCIó I
ell el iCU cntOIO,
. b) Descrlpoió <le l'explotació: Delimitació de l'àrea atect Jda , material a
extreure. mètode. d'explotació, producció estimada, servei$ i insta lbcions :!nnexo., maQ'uinàrla, Iransport. i totes
aQu~lIe~ dades n6Cessluies per a la determinació de IOIi m~sures' a adoptar per
a ~\ restauració i [Jrotecció del medi
ambient,
c) Estudi dels efectes do l'activitat
sobre el paisatge del medi ambient en
IlQ¡¡,r~.

d) M<lsures de restauració i de protecció del medi ·~.mbiont previstes: caracterfstiques físiques i Qufmiques dels
sòls restaur:mts, :Jcondiciament de U!r~ny: protecció contra l'erósió; ostJbilització, fixació i acondiciJment dels
fronts o bancs d'explotació, escombreres
I ba6~S d'estèrils; (l'Cnlques de reforestaoló a utlltzar, ,eg6ntracló del sòl vegetal, elecció d'especies, sistemes de
proparaoió del terreny i de lllantacl6.
e) peterrnln,acló pe les dlstln~çs bases d'execoçió de~ treballs <l- <¡u~ ta reter~tlcia el par~~f ant~\ior, E$tudi
econòmic del cost dels treb:,¡l~ que
inclou el programa de restauració i
de k~ ~ti\l~es ~ses do fca¡¡t~<\ció ,
Ça\enda.ri d'elC<loució de15 troballs
halis ~o ¡uotecció ï restauració, ¡ de Ics
di~\il'\~CIS. faMe previ,tes.
g) Els sUOCéSsiu9 plans, de labors
~\le ~feSJ;1ti\l els ço'W~QIlaris llau ran
de contenir un document qt1e justifiqui
degudament el cOf¡Jp!itr\en.t i eJ¡ecució
çjel Programa \le' re,;¡çol\òiciament,

n

Article sisè. - Amb la finalitat d'asgeg4rar la correcta aplicació del pres,<:l\t D<lcret, les Direccions Generals de
Política Territorial, del Medi Rural i
cl'!ndú!¡tri;¡ i Min~~ porpran :t terme,
en J'àmhit de le& S6ves re>lleçtivc~ comp(jtèpcies, Ics in.peccio~ ¡>ertinents,
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El resultat de les inspeccions estar:1
a di s posició del Patronat.
Articl~
~'o\ític;¡

setè. 1. __ El Conseller de
Terrilo.ial i Obres Pbliques
¡¡{ev\ informe dels Dí!~rtamcnls. quan
C¡J.\~lÜ sllspcndrà Iota activilat que no
di spos i de I"autmi\zació corespO./1ent o
que no c<lmpleixi el que disposa els
arl\c1e~ <\ i 5 orJen:lrà l'obertura d'un
expedien I s;!ncionador. i 6n ol cas que
<\fecti legisl;¡cÜlns cs,pecífiques ho adopta ran els (o nsc\lers d'A¡:ricultura, R ;I~nJd.e,i;¡ i l'esca i d 'lndú slria i Energi ;¡
en Ics seves :1I'ees coresponents.
2. La innbserv;\nça o infracció de
Ics norme s del present peçrçt sc r;¡n
sa nci o nade s COm esóigui d'acord amb
el que es preveu en .les disposiciom
leg;!i s ;l[llicabJes.
3. L'adopció de mes\\res ç¡¡utclars i
"adopció de sancions es comunicarà
en tot cas :lI Patroo:lt.
o

Territorial en ci termini de do~ mesos
des de 'b 9ublieació d'aque.st Decret,
un programa de reacondiciame.nt amb
Ics determioacioru establerte~ a j';¡rucle
5, amb l'objecte d'acoll~guir la minimització dels efectcs d'aquestes activitats
sobre 11\ natura i la inte¡:ració final de
les itrees afectades en l'àmbit nll1ural
que Ics envolta.
Tercera. La Dj¡'ccció General de
Política Territorial procedirà en el termini d'un mes, a a!)rovar el !lrograma
de l'C4Icondiciament o a exigir la sev~
modificació, 1;1 qual s'hau.iI de portar
a terme en el termini d'un mes.
QU<Jrta. - En aquest sU!lÒsits d'cxistir olans de rcacondiciament (\ similar5
prè';iament aprovats, s'h ¡l.Or?_o d'adap- '
taT a Ics prescripcions de la LIci d'aquest Decret.
DISPOSICIÓ

FINAL

Barcelona, 12 d'abril de 1983,
DI S I'OSICIONS

TRAN S ITURI ES

l'rimcr~ . _. El !lresenl Decret ser;1
d 'aplicació ¡¡ les ¡¡clivit.ats o explolacions que ;t1 moment de ¡~ ¡;eva ent rada en vigor es re(llitzin i a aquells alIres amb les autoritzacions, !lermisos
I> \I. {.-t: n ci es ,!}(!rtinents en vrocés de tr¡¡lllit;lció.
Segona. - . Els IiI ulars de concessions
d'explolacion~ mineres at o rgades amb
;illterioritat .a la promulgació d~ I!'. Llei
q uc afectin l'àrea protegida, prese.ntaran a la Direcció General de Política
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JOIWI P\1)OL

'President de la Generalitat
de Caü¡Junya
JO~é:P M, CULL¡¡LL I NADAL
Cono;ellcr de Pol!tK:a Territorial
i Obres Públiques

AGUSTí CAItOL I FOIX

Conseller d' Agdcultllra,
Ramaderia i ~
V¡C¡;NÇ OLLER I COMP"Ñ

Conseller d'lndúslria
i Ener¡:ia

Decret 353/1983, de 15 de juliol, de declaració de Parc Natural del
Cadí i Moixeró [DOGC, 24.8.1983].

DECRET

353/1983,

cll' 15 de iu/iol, dc declaració del Parc
Na 111 ral del Cadí-MoixerJ

Els massi~sos dcl Cadí i Moixeró
constituci"en un conjunt geogràfic ben
individualitzat i homogeni quani a les
seves condicions topogràfiques i geològiqucs, que crea, en conseqüència, una
unitat en els caràctcrs ecològics existents,
De fet, ;iquest" unitat es prolonga
cap ;¡ l'est per b capçalera del Llobregat fins a les envistes del massís de
Mogrony, Els aspectes' naturals d'aquesta àIea i la conveniència de preservarlos han estat prou destacats tant per
cntitats fJúbliques com privades des de
fa molts anys fins al punt que una de
les estr\bacions del Cadí, el massís del
Pedraforca, ja ha estat objecte de protecCió perla Llei de Cata'lunya 6fl982,
de 6 de maig,
Així mateix, en data 22 de jl!ny de
1982, el 'Parlament de Catalunya aprovà una proposició no de Llei, instant
el Consell Executiu a accelerar al màxim els estudis a fi de declarar Parc
Natural la totalitat del conjunt orogràfic del Cadí i Moixeró,
Aquesta àrea representa la contrada
d'alta muntanya més propera a l'àrea
més poblada de Cata1unya, per la qual
cosa es veu afectada d'u na forta pressió
humana en les formes d'urbanitzacions,
instaJ.lacions turístiques, indústries i explotacions mineres, Això fa necessària
l'elaboració d'una normativa que pugui
compaginar les activitats humanes amb
la protecció del medi 'natural, car en
l'actualitat no existeix. cap mena de
règim protector de la zona,
Es considera de gran interès disposar d'un instrument vàlid per dur a terme l'ordenació' i la gestió d'aquest territori, per la qual cosa 's'ha escollit la
figura de Parc Natural, prevista en la
Llei d'Espais Naturals Protegits,
És per això que, a proposta dels -Consellers .de Política Territorial i Obres

Públique~

i, d'Agricultura, Ramaderia. i
Pesca i d.'acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

Article l. - l. D'acord amb el que
estableix la Llei 151975,'de 2 de maig,
d 'Espais Naturàls Prote!;its, i d 'acord
amb les competències de la Generalitat
de Catalunya en aquesta matèria, es declaren Parc Natural les serralades del
Cadí i Moixeró i s'estableixen a tal efecte en aquest 'Decret el corresponent règim {urídic especial.
2. Aquest règim jurldic especial'te
com a objecte la protecció de la ).!.ea,
la \egetació, la fauna, les aigües i l'atmosfera, així com dels ecosistemes f orma ts per aquests ,

Article 2, -- 1. El Parc Natural del
Cadí-Moixeró afecta els termes municipals de: Alàs-Cerc, Cava, Josa-Tuixén,
la Vansa-f'órnols, AI», Bellver de Cerdanya, Das~ Montellà de Cerdanya, U rús,
Bagà, Castellar de N'Hug, Gisclareny:
Gósol Guardiola de Berguedà, Saldes 1
Vallc;bre, i les comarques del Bergllcdi"
la Ccnlanya i l'Alt Urgell.
2, La delimitació geogràfica del Parc
Natural és l'especificada a l'annex d\¡quest Decret. de !" qual caldrà excloure l'àmbit del Paratge Natural d'Interès Nacional del massís del Pedraforca,
definit per 1<1 Llei 6¡I982, de 6 de maig,
i els nuclis urban, de Gisclareny i Josa
del Cadí. d 'acord amb la delimitació
del sòl urbà que eSlableixin els respectius planej~rnent~ urb;¡nístics municipals.
3, Per acord del Cunsell Execu tiu i
a proposta dels òrgans rectors del Pa.rc ,
podran afegir-sc a aquest Parc Natural
terrenys de propietat d'entitats públiques o d'altres aue si~~uin aoortats vo·
luntàriament pels seus propietaris amb
aquest ' objècte, sempre que reuneixin
les condicions adequades,

647

Article 3. ··· J. Sens perjudici de l'ulterior desenvoluoament dels plans, les
reglamentacions i d'altres mesures, d'acord amb les disposicions del present
Decret, s'estableixen les següents normes de caràcter general: a) En els espais naturals inclosos en
el Parc, les activitats tradicionals i l'aprofitament ordenat de les seves produccions són genèricament admesos,
sens perjudici de les limitacions específiques que puguin ésser establertes quan
els objectius de orotecció ho aconselI-in aixL
.
bl La re¡?ulació u~banistica del usos
i de l'edificació a l'interior del Parc es
realitzarà d'acord amb el que disposa
l'article següent.
e) No es permetra la installació d'elements artificials de caràcter permanent que limitin el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge. o desfigurin les seves perspectives, més que en
casos excepcionals amb indubtable interès públiC sempre que es garanteixi la
minimització dels efectes sobre· la oatura i el paisatge .
d) Les actiVitats cinegètiques sal
terrenyS sotmesos a règim cinegètic especial 'es regirah. pel que estableix la
Llei 37/1966, de 31 de maig, eis ihclosos dins de la Reserva Nacional de Caça
del Cadí, i per la Llei 1/1970, de 4 d'abril, la resta de terrenys sotmesos ,a
aquell règim .
Als t~rrenys d'aprofitament cinegètic
comú inclosos dins dels ¡¡mits del del
Parc Natural, se'ls aplicaran les Normes estable~tes per la Reserva Nacional de Caça del Cadí.
'
La regulació d'aquestes activitats cinegètiques podrà ésser complementada
amb normes addicionals per a la totalitat o p!:rt de l'àmbit del Parc,
"l Es prohibeix expressament :

.._. La introducció sense l'autorització
del Consell Directiu d'espècies \·egetals
o aninlals que no siguin autòctones.
- L'abanJo de tota mena de residus
s0litls for;1 dels ;ndreh ;I ~s en\'al;¡t s a
,Iquest dect<:.
.
La circulaci ó ;lIllb mitjan s moto·
ritzats fora dels indrets permesos, sense
autorització especial ·del Con sell Directiu del P:; rc definit a l'article 7. i ' , excepte ql ! :~\1 es tr:lcti de la realització
d'ucti,·itats agrcp~cu:':ries o relacionades
amb 1:1 ?,cstió del Parc :
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Encendre fOl.!ueres for,1 dels indret s assenyalat s . .
[J Les activitat s extractil'es restaran
sntmeses :Ii que estableix la Llei 12 :
1981, de 24 dl' lksembre, de Normes
addicionals de protecció dels espais
d'especial interès natural afectats per
activitats extractives, sens perjudici del
que puguin establir les normes i els
plans que desenvolupin aquest Decret.
Serà preceptiu l'informe de la Junta
Rectora del · Pan: per a· qualsevol autorització relacionada ainb aquestes activitats,
2. Tota acció o aprofitament no previst eo. l'apartat anterior Que hom pretengui de realitzar en l'àmbit del Parc i
que pugui pcrtorbar els valors naturals
a protegir necessitarà, a més dels corresponents permisos, l'autorització del
Consell Directiu, la qual es concedirà
o es denegarà d'acord amb la reglamentació i les normes de gestió del
Parc.
3. Les competències de l'Administració Pública i de qualsevol altre ens
públic sobre béns de domini públic i
sobre els monts d'utilitat pública i protectors inclosos en l'àmbit del Parc
s'exercitaràn de manera que no perjudiquin la conservació dels seus valors
naturals en un estat similar o evoluti·vament concordant amb 'el que tinguin
en el moment actual.
Article 4, _ . L EJs terrenys inelo~os en l'àmbit del Parc classificats a
tots els efectes com a sòl no urbanitzable restaran amb aquesta classificació
i seran objecte d'especial protcccio.
2, Els regims urbanístics definits
pels plàns generals, les normes subsidiàries de planejament i els projectes
de delimitació de s()1 urbà 'dels I11lthi~
cipis que, es detallen a l'attide 2,1 hauran d'ésser congruents amb el règim
de protecció del Parc establert pel present Decret i per les norme~ que es
despleguirl,
3. Pla Esoecial de Protecció. - El
Pla Especial de Protecció del Cadí-Moixeró inclourà el catàleg dels espais de
valor natu,ral que comprèn el Parc i
contindrà les determinaCions següents
espais de valor natural que comprèn el
Parc 'i coniliidtà les determinatiohs següents:
a) L'estructura general de l'ordena'CÏó del territori protegiL

b) La delimitació d'àrees de diferent utilització i destinació amb la reg!.dació dels usos i de les condicions
d'edificació. incloses les normes per a
la . integració de les CQnstruccions al
pa Isatge.
e)
La previsió i la reserva de. sòl
per als equipaments, serveis i infastru'ctura propis del Parc, així com d'actuacions necessàries per al compliment de
les finalitats del Parc.

Article 5.
I. Per assolir les finalitats del present Decret, eL Consell Directiu elaborarà el Programa de Gestió,
que inclourà almenys les determinacions
scgi.ients:

al La definició dels objectius de
protecclo i dels aprofitaments ordenats
dels recursos naturals.
b) El desenvolupament durant -el seu
període de vigència d'actuacions previstes en el Pla Especial i d'aquelle~
altres complementàries que es creguin
pertinents d'acord amb l'ordenació es tablerta.
e) La planificació d'obres, treballs i
estudis de recerca científicIl8 realite;lr
dins del Parc Natural, així COI1l de Ics
1:lsques d'adequació ;¡mbiental, d'ús i d~
gaudi per als' visitants, durant l'esmentat perfode de vigència.
dI Totes aquelles altres activitats de
gestió necessàries per al manteniment
dels equilibris biològics existents.
2. L'aprovació del Programa de Gestió correspondrà al Consell Executiu de
la Generalitat, previ informe de la Junta Rectora establerta per l'article sr:güen!.
3. Les revisions del Programa de
Gestió es realitzaran en termlfllS no
superiors a tres anys 'amb idèntic procediment.
Article 6. __ 1. Es crea la Junta
Rectora del Parc Natural per collaborar en la seva gestió' per al millor assoliment de les finalitats de la declaració.
o

el Un representant de cadascun dels
Departaments de Governació, ' Cultura,
Política Territorial i Obres Pübliques,
Agricultura, Ramadéria i Pesca, I ndústria i Energia i Comerç i Turisme.
dI Un representant de cada una de
les Diputacions, de Barcelona, Lleida i
Girona_ .
e) Un representant entre les entitats
i organitzacions professionals agràries
existents en el conjunt dels municipis
afectats, nomenat entre els seus representants,
El Director del Parc.
g) Dos repr~sentants per cada Consell de Comarca, que estableix la Llei
2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya,
de les incJo9Cs en l'àmbit del Parc.
h) Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans.
i) Un representant de les associacions catalanes, entre les qua16 pels seus
Estatuts es dediquin a la protecció de
la nati.!ra, designat pel President de la
Junta Rectora.
11 Un representant dels propietaris
dels terrenys existents a l'Espai Natural
Protegit, per cada una 'de les comarques de l'Alt Urgell, el Berguedà i la
Cerdanya, designat per les respectives
Cambres Agrà'1"ies Locals .

n

3. al El President de la Junta Rectora serà nomenat pel Consell Executiu
a proposta conjunta dels Departaments
de Polit ica Territorial i Obres Públiques
i d'A!!,ricultura, Ramaderia i Pesca.
b) Com a Secretari de la Junta Rectora actuarà el Director del Parc Natural.
4. Correspon a la Junta Rectora vet_
llar per la conservació del Parc, promoure l'execució i la millora de les vies
d'accés, gestionar la conc~ssió dels mitjans. eco~òlllics necessaris per tal que el
Parc pugui assoli r els fins específics,
defensar les seves belleses i particularitats i realitzar totes les gestions que
consideri convenients en favor del Parc.
Article 7. Consell Directiu. __
L"Administració del Parc Natural correspon al Consell Directiu del Parc, òrgan encarregat de dur-ne a terme la
!!,estió, que queda adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
o

2_ La Junta Rectora estarà integrada
pels membres següents;
,

al El CaP del Servei del Medi Ambient, del Departament de Política Territorial i Obres Pübliques,
b) El Cap del Servei de Protecció de
l~ Natura, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i . Pesca.

2. El Consell Directiu estarà forma t
per dos fUl1cionaris de cada un de ls
Depart~ments d'Agricultura, Ramaderia
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i Pesca i de Política Territorial i Ohres
Públiques i pel Director del Parc.
3.
tiu:

Són funcions del Consell Di,rec-

a)
Elaborar les proposte~ de Programa de Gestió i de Pressupost anual, que
seran aprovades pel Consell Executiu
previ informe de la Junta Rectora,
úl Redactar i aprovar inicialment i
provisionalment el Pla Especial de Protecció.
el Proposar als organismes competents les normes, les reglamentacions i
altres mesures que es creguin escaients
per tal de salvaguardar els valors naturals que motivaren la creació del Parc,
per facilitar-ne l'estudi, el coneix~ment
i el gaudi i per afavorir el manteniment
de les activitats agropecuàries que es
desenvolupin a l'interior; d'acord amb
el que estableix l'article 12.
d)
Garantir el compliment de les reglamentacions del Parc i del Programa
de Gestió.
el Emetre les autoritzacions a què
fa ref~rència el pun t 2 de l'article tercer.

4. El pressupost del Consell Directiu quedarà inclòs en el pressupost d~l
Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca i contindrà les previsions oportunes per al fin¡¡nçament de l'activitat
de la Junta Rect4lra.
Article 8. ,-- Director. -- 1. El Director del Parc Natural serà un titulat
universitari superior, nomenat pel Conseli Executiu a proposta dels Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
i de Política Territorial i Obres Públiques.
'2.

Són funcions del pirector:
La coordinació i, s'escau, l'execució de les previsions del Programa de
Gestió.
b) La supervisió de les activitats que
es desenvolupin dins l'àmbit protegit. .
e) La realització d'aquelles altres
tasques encomanades pel Consell Direc-

al

l'interior del Parc Natural, especificant
el preu que hagués de satisfer-se'n o el
va'for que "sc li assigni en la transmissió.
Aquesta obli~ació afectarà tots els
predis indicats, qualsevol que sigui la
seva extensió i la mena dels seus aprofitament s, i incumbirà tant a la 'Persona
física o que faci la transmissió com a
la que adquireixi la titularitat.
2. La notificació esmentada a l'apartat anterior, sïgnada conjuntament pel
propietari i l'adquiridor o les persones
que els reprt:sentin, es realitzara en la
forma pre,'ista en l,I legislació vigent,
fenl-hi constar: ubicació del predi, límits, cabuda, càrregues fiscals, servit'ud,
preu o \'alor, condicions de la transmis·
sió, nom del cedenl i 'de l'adquiridor.
Article 10.
Indemnitzacions.
El
Govern de la Generalitat prendrà les
mesures i habilitarà els mitjans oportuns perquè qualse " ol forma de limitaci..i singular de la propietat privada o
dels drets i interc'ssos patrimoníal legítims causada per l'establiment del Parc
Natural siguin objecte d'indemnitza_
cions d'acord amb el 'que estableix la
legislació d'Expropiació Forçosa.
Article 11. - , Règim de sancions.
L:incompliment
la infra cció del règim
de protecció establer~ , per aquest P~rc
Natural del Cadí01 0lxer6 serà sancIOnat d'acord amb ci que disposen les
Lleis d'Espais Naturals i del Sòl, així
com llurs reglaments d'aplicació, altres
disposicions especffiques que, segons el
caràcter de la infracció, resultin aplicables, i la mateixa normativa del Parc,

°

DISPOSICiÓ FINAL

("nica. -- Es faculta els Consellers
del Departament de Política Territorial
i Obres' Públiques i del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per
dictar les disposicions pertinents per al
desplegament del present Decret.

tiu.
d} t.sser m'embre de la Junta Rectora i actuar-hi com a Secretari d'acord
amb el que disposa l'article 6.~ .

Article 9. _... Can vis de titularitat.
Serà obligatori notificar al Consell
Directiu tot projecte de canvi de titularitat. per transmissió de domini "inter\'i\'os", de qualsevol predi ubicat a

Barcelona, 15 ,de juliol d_e 1983.

I.
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JORDI PUIOL

President de la Generalitat
de Catalunya

XAVIER BIGAT .\ I RIIlÉ

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
AGUSTí CAROL I FOIX

Conseller d'Agricu!tura,
R<lmaderia i Pesca

mont "Muntanya de Pi" ('CUP núm.
45), termenal nord del mont "Vila i
Bailia" (CUP núm. 48), travessa el riu
de Santa Maria i puja per · un afluent
per la dreta d'aquest cap al coll al sud
del serrat de la Cugolera, camí cap a
Bor, cota 1.200 m, coll al sud del serrat dels Quatre Gats, afluent per l'esquerra del torrent de la Babosa, torrent de la Babosa, volta la boca nord
del Túnel del Cadí, excloent-la.

ANNEX
LíMITS DEL PARC NATURAL
DEL CADÍ-MoIXERÓ

1. Límit nord
Terme municipal d'Alàs-Cerc:

Coll (1.010 m) a la Serra del Sord
per on passa la .carretera de Cerc a Ortedò, torrent de la Bedollera, carena,
termenal nord del mont "Solà del Vedat" (L-1.020), carena, cota 1.608 m,
Coll de Lletó (1.515 ml, tossal de Lletó
(1.638 m), carena, en direcció est, riu
de Vilanova, carena oest del Roc del
Moixa!.

Tl!rme m/lnicipal d'Urús:

Volta excloent la boca nord del tú.nel del Cadí, termenal nord del mont
"Muntanya d'Urús" (CUP núm, 45).

Terme municipal de Das:

Termenal nord del Mont "Muntanya
de Das" (CUP núm. 14) .
Terme mUllicipal d'Alv:

Carena que puja cap al cap i la serra
de Bac Gran, Prat Escobairo.

T('rl11(' m/lnicipal de Capa:

Carena esmentada, Roc del Moixa!
(1.563 ml, carena, coll de Boscalt, cota
1.'i07 m al sud-est de coll. carena est
d'aquesta cota, Ira'·essa cI riu Naval de!
Cadí al sud de Cava a tocar del camí
d'Ansovell a Cava, carena, camí de Cava
a Querforadat, carena sud-oest del tossal de Quer, tossal de Quer () .816 ml,
carena sud d'aquest mateix tossal, coll
d'Eruga, camí de Cavil a Estana, torrent dels Prats, riu Quer, camí de Quer(orad;lt a Estana .
Terl11<' 111/1n1 cipal d" Monll'ilà-Martillel:

Camí a E.slana, collada de Pallers,
torrent d'Estana, coll de Sit, cota 1.472
metres, termenal oest del mont "Branelis i Obaga" (CUP núm, 320), termenal nord del mont "Clots, Mati! i Prat
d'Aguiló" ¡('UP nt'1m. 74).
Terme m/lnicipal d" Bellver de Cerdanya:

Termenal nord del mont "Santa Eugènia" (CUP núm. 46), termenal n6rd del

Terme municipal de Das:

Carretera de Coma Oriola,
Terme munic.ipal d'Urús:

Torrent de Coma Oriola, Tossa d'Alp
(2.531 m),
Terme municipal de Bagà:

Límit amb el terme municipal d'Alp:
termenal oest, sud i est de la zona de
Coll de Pal destinada a la pràctica de
l'esquí alpí (&ego ns l'avanç de les normes subsidiàries de planejament objecto! d'acord de la Comissió d'urbanisme
de Barcelona en sessió de 2 de març
de 1983), límit amb ~l terme municipal
d'Alp.
Tl!rl1le l1Iunicipal ell' Castellar de N'Hug:

Límit amb el terme municipal d'Alp.
amb el terme municipal de Toscs, cim
de la comarca de Migjorn (1.9911 m).
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2.

Límit est

Terme 'muniCipal de Guardiola de Berguedà:

Term.(' illllillici¡wl de Cast e/lar de N'H/lg:

Cim de b Com~ de Migjorn (1.994
melres), carena que tanca per l'est la
vall del lorrenl de la Coma de Migjorn, fins a la confluència d'aquest amb
el del Boix. lorrenl , carena al sud-oest
del nucli de Caslella r de N'Hug, carretera local de la Pobla de Lillet a
Castellar de N'Hug, coll de Can Ros,
carena septentrional del pic Moreu, pic
Moreu (1.559 m.), carèna sud d'aquest
pic, coll de Meranges, carena nord-est
del pui~ de Sant Eloi. Pui!!" Puig de
Sant Eloi (1.450 ml.

J.

Límit wd

Terme municipal de Castellar

al'

Límit del talús de la carretera d'accés
a la boca sud del túnel del Cadí, riu
Gréixer, volta la boca del túnel, límit
dels talussos de la carretera d'aecès al
túnel, carretera de Bagà a Gréixer.

Terme mllnicipal de Bagà:

Termenal sud del mont Solana (CUP
mim. 6), travessa la pista a Sant Joan,
termenal est del mont Sant Joan i Cire{¡¡cs (CUP núm. 33), riu Bastareny,
pista, serrat dels Moixons, termenal sud
del mont Bagà Major i Extremer (CUP
núm. 3), cota 1.380 m.

N'Hug :

Pic de Sant Eloi (1.450 m), Hmit entre el terme municipal de Castellar de
N'Hug i de la Pobla de Lillet, qrretera de la Pobla de Lillet a Castellar
de N'Hug, camí a la fàbrica Asland,
volta a la fàbrica pel costat oest" !fmit
entre el terme municipal de Castellar
de N'Hug i el de Ja Pobla de Lillet
fins a trobar el !fmit del terme municipal de Guardiola de Berguedà.

7,'rme ,municipal d e Guardiola dI.' BerJ!,I/(' '¡ à :

Carena entre la cota 1.380 m i cota
1.355 Ol cota 1.355 m, pis ta, torrent
Juncosa fins a la co nfluència amb el
riU Saldes, trav e~a el riu Saldes prop
d·: la confluència del torrent de la Jou.

Terme lIIunicipal d c Va/l('('bre:
Terme municipal de Guardiola de Berguedà:

Límit entre el terme municipal de
Guardiola de Berguedà i el de la Pobla
de Lillet fins a trobar el riu Tort, serra
dI! la Tossa, tossal, Rod6 (1.243 m), límit de la vegetaci6 arbòri·a sota l'ermita de Sant Marc (1.601 m), torrent de
Sant Marc fins a la cota 1.000 m, carena que puja al Solà de Fonoll.

Carena est del Vinyet, el Vinyet
(1.110 m), carena oest del Vinyet, torrent que limita per l'oest el Vinyet,
confluèn cia d'aquest amb el del Solà,
torrent del Solà, carena sud-est de la
Devesa d 'en Sol à, Devesa d 'c'n Solil
(1.214 Ol), carena oest de la Devesa d'en
Solà, torrent de &ner6, carretera de
Maçaners, !fmit amb el terme municipal
dI! Saldes, cota 1.200 m .

Terll/<, mllnicipal de Saldes :

Terme ¡municipal de Bagà:

Serrat de les Pedragoses, confluència
del barranc del Paller i la canal del Sofre, canal del Sofre, coll al sud de l'Atie, torrent de la Creu. de l'Om fins a
trobar el talús de la -carretera d'accés
a la boca sud del túnel del Cadí, lfrnit
talús de la carretera d'accés a la boca
sud del túnel dei Cadí.
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Term enal s ud del mont "Muntanya
de Maçaners" (CUP núm, 14), termenal
sud del mont "els Tarrecs (CUP número 29), termenal sud del mont "Grevoleda" (CUP núm. 13), termenal est del
mont "Pedraforca" (CUP núm. 15), límit est del Paratge Natural d'Interès
Nacional del "Pedraforca" (CUP número 15), carretera de Saldes a G6sol.

Terme municipal de Gósol:

Carretera de Saldes a Gòsol, torrent
d'Au baga, termenar sud del mont "Pedraforca" (CUP núm. 96), Hmit de la
vegetació arbòria del serrat 'd e la MUga,
termenal sud del mont "Pedraforca"
(CUP núm .. 96), termenal est i sud del
mont "Costa freda" (CUP núm. 98), .<:011
de la Mola (1.865 ml.

Term e ¡mu nicipal de Josa-Tuixén:

Termena·l sud del mont "Cortases,
Fita ·i Prat"· (CUP núm. 83), torrent de
la Mola, termenal oest del mont "Cortases, Fita i Prat" (CUP núm. ·83), torrent, riu Josa, torrent de la Basera,
termenal sud i oest del mont "Rodcl1!'
(CUP núm. 85).

Terme 'municipal de la Vansa-Fórnols:

Termenal oest del mont "cadiilell i
RodelI" (CUP núm. 65), termenal sud
del mont "Solana del Cadr' (CUP. nú-.
mero 68), carretera de ' Corrièllan.a a
Adraén fins al coll (1.381 m), entre· Fór-'
nois i Adraén.

4. Límit oest

Terme municipal de la Vansa-Fórnols.'

Coll (1.3R I m) esmentat, afluent per
l'esquèrra del torrent de la Bona, torrent de la Bona, fins a tallar ·Ja carretera d'Adraén barranc q ue baixa d'Adraén fins a la cruïlla de la carretera
amb el camí de Sant Salvador, carretera, camí antic de Ges, torrent Pre gó,
camí antic de Ja Seu d'Urgell a Adraén,
Coll de Cre us (\,436 ml. barranc de la
Pedra .

Terlll e /IIll/lleipal d'Alas-CC'rc:

Termenal oest del mont "la Bella"
(CUP mim . li, L-IOI5l. termenal oest
del mont "R('v~ldó" (L-IOI9l, coll (1.215
metres), a l'oest del poble de Ges,
termenal nord del mont · "Revaldó"
(L-IOI9), torre n·t de la Bella, riu Cerc,
camí a la carretera de Cerca Ortedó,
carretera de Cerc a · Ortedó fins a l coll
(1.010 ml, a Ja serra del Sord,
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Decret 357/1983, de 4 d'agost, de declaració de Parc Natural del
Delta de l'Ebre (marge esquerre) [DOGC, 31.8.1983].
Decret 332/1986, de 23 d'octubre, de declaració de Parc Natural del
Delta de l'Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Banya i de l'illa
de Sapinya [DOGC, 17.12.1986].

DEC RET

357 / 1983,

de 4 d 'agost, de d eclaració del Parc
Natural del Delta de l'Ebre

El Delta de l'Ebre és la primera zona
humida de Catalunya. La, seva importimcia <I escala internacional ha estat reconeguda' pels ,o'r ganismes especialitzats.
Així, ja l 'any 1962 fou inclosa' en la
classificació de les zones humides euroafricanes d 'interès internacional elaborada pel BUl'eau M.A,R., amb la categoria "A" (prioritat urgent). Diversos
fets han palesat recentment la preocupant indefensió d'alguns d,els seus Índrets ecològic,a ment més valuosos.
El peculiar paisatge del .Delta, de ca·racterístiques úniqu es a Catalunya, ha
estat configura t tant per l'acció de la
naturalesa c'om per la mà de l'home .
Tota actuació adreçada a lk preservació
del s seus sistemes naturals 'ha de tenir
ben present aq uesta i I1 tensa i profunda
humani tzació ' frÍlit del continuat esforç
gels seus pobla}lors al llarg del temps.
'La legislació vigent preveu diverses
modalitats per a la protecció d'espais
naturals, entre les qua.]s és en aquest
cas el parc natural la més apropiada,
ja que permet de compatibilitzar una
decidida acCió preservadora amb el mant eniment i la millora de l'aprofitament
ordenat de ' lés produccions de l'espai
protegit i amb el.foment d,els cOntactes
entre . l'home i la natura mitjançant.1a
potenciació ,del coneixement dels valórs
i atra ctiu s de la zona. Durant els darrers anys, nombroses experiències internacionals han demostrat la vfabiJitatd'aquest plantejament.
La urgè ncia d'una actuació eficaç a
les zones del Delta on en aquests moments es registren els 'p erills més ' immediats no exclou la conveniència d'es-

654

tendre la protecció en un futur proper
a la resta, ones troben indrets d ' un valor tan excepcional com)a punta' de la
Banya i ,el seu ' port natural, les llacunes de l'Enéanyissada i la Tancada', i
els seus ¡'espectius entorns.
Per tot el que s'ha esmeptat, a proposta dels Consellers de Pólítica Territorial i Obres Públiaues, i d,' Agricultura, Ramadedai ,Pesca if3'acord'amb
el Consell Executiu,

DECR ETO :

Article primer. - 1. D~acord a~b el
que estableix la Llei ,14 /19.{5, de 2 de
maig, d'espais naturals protegits, i d'acord amb les ' competències de la Generalitat ·de Catalunya en 'a'q uesta matèria, es declaren ' Parc Natura'l els sis.'
temes naturals del Delta de l'Ebre que
s'esmenten en l'article segon, establint,
a aquest efecte, en aquest Decret' el corresponent .r ègím jurídic especial.
2. Aquest règim jurídic -especial té
com a .finalitat assqllr' una eficaç pre~
servació ' dels sisteme's ' naturals comptabilitiada am b .e l manteniment i la millora de les activitats ,tnidicionals i amb
el foment èle la coneixença i gaudi dels
valors. i atractius del Delta;
Article segon. - El Parc Natural del
Delta de l'Ebre afecta parda:lment els
termes municipais delPereJló, 'd e Deltebre i de Sant Jaume d'Enveja. Els 1í,
mits geogràfics són els que s'especifiquen a l'Annex ' d'aquest <Decret, amb
l'exclusió de la urbanització Riomar.
Article tercer. - 1. Són òrgans rectors del ,Parc la Junta Rectora i el Consell Directiu.

2. La gestió del Parc es desenvoluparà d'acord amb _ el que estableix el
present Decret. Per al seu desplegament
i aplicació seran elaborats " el Pla Especial, les normes de caràcter específic i els successius programes de gestió,
en els termes que preveuen els articles
segü~Í1ts.

Article quart. ~ A l'interior del Parc
Natural regiran les següents disposicionsde caràcter general:
a) Les activitats tradicionals (agrícoles, pesqueres i cinegètiques) conti:
nuaran desenvolupant-se d'acord amb
les seves 'regulacions espec.ífiques i, si
s'escau, amb els 'costums i :acords establerts entre els qui hi desenvolupen
aqÍlestesactivitats.
b} S'admetran igualment els usos
balnearis a les platges llevat d'aquells
Indrets d'especial interès, on seran objecte de regulació.
e) Els òrgans rectors establiran les
normes a les quals )).auran de, subjectarse els visitants per tal de no pertorbar
els valors naturals del Pari: ni les activitats que -es realitzin
el seu inte~
rior.
d) Règim \Ïrbanístic.
Els terrenys inclosos ~n l'àmbit
del Parc Natural classificats actualment
a tots els efectes com 'a sòl no urbanitzable restaran anib aquesta ' classifi'c ació
i seran objectecl'especiaLprotecció.
Els plans generals d'ot,d enaciói les
normes subsidiàries de planejament municipal s'ajustaran a , aquesta disposició.
- El Pla Especial del Pa~c Natural
del Delta de l'Ebre desenvoluparà l;ordenació urbanística del Parc en funció
del que disposen el present article i
els articles cinquè i sisè,
- Es permetrà la construcció , d'edificis destinats a explotacions agrícoles
i ramaderes, així" com d'aquells altres
d'utilitat pública o d'interèssbcial que
hagin d'emplaçar-se a l'interior del Parc.
En ambdós casos els edIficis no pertorbaran el paisatge, especialment pel q ue
fil 'a la situació, la volumetria iel tractament exteri6rdèls edificis.
e) La introducció de qualsevol tipus
d'espècie de , faun-a salvatge no autòctona haurà d'ésser - objecte d'autorització expressa del, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; previ informe dels òrgans rectors del Parc,

en
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Les competències de l'Admini stració Pública i de qualsevol altre ens
públic s'exerciran dins l'àmbit del Parc
de manera que no perjudiquin la conservació dels seus valors naturals en
U'1 estat similar o evolutivament con'cordant amb el que tinguin al moment
actual.
Els plans de sanejament es des en voluparan d'acord amb el que està establert.
Article cinquè. - 1. Dins del Parc
Natural del Delta de l'Ebre es definei:
xen com a zones ,d'especial interès natural les illes de Buda i de Sant Antoni, les ,llacunes del Canal Vell, la llacuna de les Olles i la península i el port
del Fangar.
2. En aquests' indrets regiran les disposicions següents, a més d 'aquelles establerte-s per l'article anterior:
a) Les activitats tradicionals podran
continuar realitzant-se, vetllant, en tot
cas, els òrgans- rectors del Parc per la
correcta actuació i promovent, d'acord
amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les actuacions necessàries per a la conservació i fa millora
de la fauna .
b) Es, prohibeix ,expressament tota
acció que ~mpliqui , la dessecació parcial
Q total de qualsevol de ' les llacunes existents o la disminuci6 permanent del
nivell normal de l'aigua. Els òrgans 'rectors tindran - especial cura a garantir el
manteniment de la vegetació perimetral.
e) A les illes de Buda i de Sant Antoni i a la punta del Fangar no es pere
metran actuacions que puguin transformar-ne l'estat actual, excepció feta de
les actuacions que l 'Administració pugui dur a terme per a, la protecció de
l'estabilitat del litoral, les quals estaran en qualsevol cas subj ectes a l'informe favorable de la Junta Rectora.
d) Les construccions dè caràcter permaòent sols podran realitza r-se dins
d'aquestes zones , en aquells , casos que
resultin estrictament necessaris per a les
activitats pròpies del Parc Natural d'acord amb ,el seu Programa de Gestió.
Podran, però, ampliar-se les construccions preexistents quan hi hagi causa
justificada, prèvia autorització de la
I un ta Rectora.
Article sisè. - 1. El Pla Especial del
,Parc Natural, d'acord amb el qu e dis-
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posa la Llei del Sòl, contindrà les determinacions següents:
al L'estructura general ,d e l'ordenació del territori protegit amb la delimitació de les zones d'especial protecció i les previsions i les normes adients
per als equipaments, construccions, serveis i infrastructura del Parc Natural.
bl Desenvolupament de les previsions dels plans generals i normes subsidiàries, completant tots aquells aspectes necessaris.
e) L'adequat recondicionament de
les llacunes del Canal Vell .
2. El Pla Esp,e cial serà redactat 'conjuntament pels serveis de les Direccions
Generals de Política Territorial i del'
Medi Rural sota la coordinació del Director General ·de Política Territorial i
tramitat segons' el procediment següent:

al Correspon l'aprovació inicial al
Director General de Política Territorial.
b} Una vegada aprovat inicialment
el Pla serà sotniès a informació públiCi.! 'i restarà exposat a les seus de la Direcció Ge neral de Política T erritorial i
del s di versos , Ajuntam ents afe cta ts, on
podran açlreçar allegacions les Corporacions . .les entitats i els particulars .
el L'aprovació provisional correspon
al Director General de Política Territorial una vegada consultats els Ajuntaments i els Serveis Territorials d 'Urbanisme.

dl L'a¡:¡rovació definiti va correspon
al Conseller de Política ' Territorial i
Obres Públiques, previs informes del Departam'ent d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, de ' la Comissió d'Urbanisme de
Catalunya. i de la f unta Rectora del
Parc.
Article setè,. 1. El Programa de
Gestió de la Zona Protegida inclourà
les determinacions 'següents a realitzar
,d urant el seu període de vigència:
a) La' previsió d'actuacions adreçades a promoure i fomentar.la visita i el
coneixement del Parc.
bl La definició dels usos ' i les activitats dins les zones d'especial interès .
el El desenvolupamen t d'actuacions
previstes en el Pla Especial i d'aquelles
altres complementàri,es que creguin pertinents d'acord 'amb l'ordenació establerta.
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li) La planificació d ·obres. treballs i
es tudis de recerca científica a efectuar
dins del Parc Natural, així com de les
tasques d'educació ambiental, d'ús i de
gaudi per als visi tants, durant l'esmentat període' de vigència.
e) T otes aquelles altres activitats de
gestió necessàries per a l 'assoliment
dels objectius del Parc.

2. L'aprovació del Progra ma de Gestió correspondrà al Consell Executiu de
la Generalitat , previ informe de la funta Rectora establerta per l'article següent .
3. Les revisions del Programa de
Gestió es realitzaran en terminis no superiors a dos anys.
Article vuitè. - 1. Es crea la funta
Rectora del Parc Nacional del Delta
de l'Ebre com a organisme collaborador
en la seva gestió.
2. Seran membres de la funta:
- Un representant del ' Departament
d ", Política Territorial i Obres Públiques.
- Un representant del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca .
- - Un representant del Departament
de ,Governació.
- -- Un representant del Departament
d'Ensenyament.
,-- Un representant del Departament
de Cultura.
- - Un representant del Departament
dè Comerç i Turisme.
, - El Cap del Servei del Medi Ambient.
- El Cap del Servei -de Protecció
de la Natura .
- Un representant designat per cadascun dels Ajuntaments de Deltebre,
Sant faume d'Enveja i el Perelló.
- El Director de la Zona Protegida
que actuarà com a secretari de la funta.
- - Un representant de les Comunitats de Re'g ants.
- Ull representant
Agràries.
- Un repre~entaJ1l
Pugesos.
- - Un representant
de Pescadors .
- Un representant
de Caçadors.

de les Cambres
dels Sindicats de
de les Cofradies
de les Societats

Un representant de l'Institut d 'Estudis Catalan·s.
3. El President de la Junta Rectora
serà nomenat pel Consell Executiu a
proposta dels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
4. Són funcions .de la Junta Rectora, a més d 'aqueiles altres especificades
en aquest Decret:
a) Vetllar per l'assoliment d e les íin¡¡ litats de la Llei.
b} Proposar; als orga nismes de l'Administració que en cada cas correspongui , mesures Per a la conservació, la
miJIora i el coneixement dels valors . del
Parc Natural i per a l'afavoriment de
les activitats tradicionals que es dese nvolupen en el seu interior.
e) Informar sobre aspectes relatius
a la. protecció ,del Parc, quan així ho
requereixin els organismes de la Genec
ralitat o les entitats locals.
d} Informar preceptivament sobre els
diversos plans ¡' normes que afectin l'àmbit territorial del Parc.
e) Promoure i fomentar actuacions
pel' a l 'estudi, divUlgació
gaudi dels
vJ lors del Parc.

Article nov è. 1. L'administració
del Parc Natural corresp on al Consell
Directiu, òrgan encarregat de du\' a
terme ' la gestió, que queda adscrit al
Depar tament d 'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.
2. El Consell Di recti u estari¡ fo rmat
pels següents membres:

al El Director de la Zona Protegida.
b} Un representan t del Dcpar t<lment
de Política Territorial i Obres Públi-'
ques.
e) Un repr·e sentant del D epar tamen t
d'AgriCultura, R amade ria i Pesca .
el) Un representant dèls Ajuntaments
implièats.
.
e) Un representJnt d e les entitats
del Delta, d'entre . Ies que formen part
de la Junta .R ectora.

3.
tiu:

S'ó n funcions de l Consell Di rec -

al Elaborar les propostes del Pro grama d e Gestió i de Pressu pos t anual.

b) Garantir el compliment de les
reglamentacion s del Parc i. del Programa de Gestió.
e) Emetre els informes a qu è fa re ferència el punt següent.

4. .Tota activitat subjecta a llicència
municipal que afecti l'àmbit del Parc
necessitarà l'informe previ favorable del
Consell Directiu , la qual es concedirà
o denegarà d'acord amb el que estableixi el Pla Especial i. qua n s'escaigui , les
reglamentacions del P arc,
Article desè. - 1. El Director de la
Zona Protegida llel'à un titular universitari superior nom ena t pel Consell Executiu a proposta dels Departaments de
P olítica T erritorial i Obres Públiques
d 'Agric ultura, Ramaderia i Pesca .
2.

Són funcions del Dii"ectol':

La coordinació i, si s'escau, l 'execució de les 'previsions del Programa
·d e Gestió.
b) La super visió del compliment de
les reglamentacions del Parc.
e) La rea lització d 'aquelles altres
tasques encomanades per la Junta Rectora i el Consell Directiu.
ci) Esser membr{! de la Junta Rectora i actuar-hi 'c om a Secretari d'a'cord amb el que disposa l'ar ticle setè.
a)

Article onzè. A fi d 'atendre les
despeses generals de funcionament del
Parc Natural del Delta de l'E bre, la
Ge neralitat de Catalunya habilitarà els
crèdi ts oportuns, a .través del Departament d 'Agricultura, Ra maderia i Pesca,
sens perjudici de les collaboracions d'altres òrgans o corporacions. públiques o
privades que pu guin tenir interès a coadjuvar a la millor ges tió del Parc.
Article dotzè. - L'incompliment o la
infracció d 'aquest règim especial de protecció establert per al Parc Natural del
Delta de l'Ebre o .la no observança de
b normativa ap licable serà sancionat
d.' acord amb el que disposen les Lleis
d'Espais Naturals i del Sòl així com
llurs reglainents d 'aplicació, la Llei de
Protecció de la Lega litat Urbanística i
d'altres disposicions específiques que,
segons el caràcter de la .infracció, resultin ap!ï"c.ables. Els infractors restaran obligats, en qualsevol cas, a reparar e ls danys cau sa ts i restituir els indrets alterats Li Ja seva sit1JacÏó inicial.
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DISPOSICIONS FINALS

ANNEX

1. Aquelles àrees marítimes litorals
contigUes al Parc que experimentin
emersions quedaran incorporades al
Parc.

LÍMJTS DEi. PARC NATURAL
DEL DELTA 'DE L'EBRE

2.

S'autoritza els Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i
, \gricultura, , Ramaderia i Pesca per~, en l'àmbit de les seves respectives
l Jmpetèncie's,
dictin les disposiciOIls
necessàries per a l'execució i ·el desplegament d'aquest Decret.
3. El pres~nt Decret entrarà ·en vi·
gor l'endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitç¡t.
Barcelona, 4 d'agost de 1983.

JORDI PUJOL

President de la Generalita\
de Catalun ya

XAVIER BIGAÚ I RIBÉ

CQnseller de Política Territorial
j Obres Públiques

AGUSTi CAROL I

FOIX

Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
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-

T, M. del Perelló.
Prolongació, fins 'al : mar, ' deI car,nI
del Mas XeI,vi a la pla'tja 'df l'A1TIPcilla¡.
aquest mateix camí fins a J!encreuament
amb la carretera' local de ' la, de Cadis '
i Gibraltar a Barcelona a la Cava;
aquesta mateixa carretera fins' a tallar
el límit amb el terme de Camarles; ' ·divisoriaentre aquest~ dos termes fins' a
trobar el terminar amb Deltebre.

-

T. M. ,de Deltebre.

Divisòria amb el terme del Perelló
des del terminal de Camarles fins ' al
camí parallel per l'oest al Riet Fondó;
aquest mateix camí i la . s,eva prolon'gació fins al canal de Muntanyana; canal
de Muntanyana; carretera local de la
de Cadis i Gibraltar a Barcelona a ' la
Cava; camí del Riet; camí paralJ.el pèr
l'oest al Riet 'Zaidafins al camí cie les
Salines del Ballester; camí de les Salinesdel Ballester; camí de Secanell:a,;
camí del' Far fins al ' desguàs de Montoné; .límit de la zona qualificada de "Pla
Especial", en els plinols a escala l/
10.000' amb la numeració 7.2 i 7.3 corresponents a lés normes subsidiàries
ap'r ovades provisionalment pel 'Ple de
l'Ajuntament de Deltebre el 3 de març
de 1982, fins al desguàs de la Creu;
desguàs de la Creu' fins al riu Ebre;
riti Ebre.
, - T. M,. de Sant jaume d'Enveja.
Riu de Migjorn.
A continuació segueix el perímetre
de les Illes de Buda i de Sant Antoni i
el litòl:al fins arribar al punt inicial.

DECRET
332/1986, de 23 d'octubre, sobre declaració del
.Parc Natural del Delta de l'Ebre i de les Reserves Naturals Parcials de la Punta de ia Banya
i de l'Illa de Sapinya.
El Delta de l'Ebre és la primera zona humida de Catalunya. La seva importància a escala
internacional ha estat reconeguda pels organismes especialitzats. Així, ja a l'any 1962 fou inclosa en la classificació de les zones humides
euro-africanes d'interès internacional elaborada pel Bureau MAR"amb la categoria A (prioritat urgent) i el Consell d'Europa declarà la
zona d'importància europea per la seva vegetació halòfila.
El peculiar paisatge del Delta, de característiques úniques a Catalunya, ha estat configurat tant per l'acció de la naturalesa com per l'ésser humà. Tota actuació adreçada a la preservació dels seus sistemes naturals ha de tenir ben
present aquesta intensa i profunda humanització, fruit del continuat esforç dels seus pobladors al llarg del temps.
La legislació vigent preveu diverses modalitats per a la protecció dels espais naturals, entre els quals és en aquest cas el parc natural la
més apropiada, ja que permet comptabilitzar
una decidida acció preservadora amb el manteniment i la millora de l'aprofitament ordenat
de les produccions i el foment del contacte amb
la natura mitjançant la potenciació dels valors
i atractius de la zona.

Aquestes raons i la necessitat d'una actuació
'urgent motivaren la promulgació del Decret
357/ 1983, de 4 d'agost, de declaració del Parc
Natural del Delta de l'Ebre, l'àmbit del qual
comprenia únicament espais del costat esquerre del Delta tot i que ja preveia d'estendre la protecció en un futur proper a la resta, la qual cosa
es porta a terme en aquest Decret, que completa la unitat física i biològica del Delta de l'Ebre,
d'acord amb la Llei 12/ 1985, d'Espais Naturals
de 13 de juny.
Per tot el que s'ha esmentat, a proposta dels
Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i
d'acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

Article 1
Es declaren Parc Natural els sistemes naturals del Delta de l'Ebre que s'esmenten a continuació, establint a aquest efecte, en aquest De-

cret, el corresponent règim jurídic especial:
a) Estany de les Olles, al terme municipal del
Perelló.
b) Península i port del Fangar, al terme municipal de Deltebre.
c) Estany del Canal Vell, al terme municipal
de Deltebre.
d) Zona del Garxal, al terme municipal de
Deltebre.
e) Illa de Sant Antoni, al terme municipal de
Deltebre.
.
f) Illa de Buda, al terme municipal de Sant
Jaume d'Enveja.
g) Estany de l'Alfacada, al terme municipal
de Sant Jaume d'Enveja.
h) Estany de la Platjola, al terme municipal
de Sant Jaume d'Enveja.
i) Estany de l'Encanyissada, als termes municipals d~posta i de Sant Carles de la Ràpita.
j) Estany de la Thncada, al terme municipal
d'Amposta.
k) Ullals de Baltasar, al terme municipal
d'Amposta.
I) Erms de Casablanca-Vilacoto, al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.
m) Altres espais litorals als termes municipals del Perelló, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i.Sant Carles de la Ràpita.
Els límits d'aquestes zones s'estableixen a l'annex d'aquest Decret.
Article 2
2.1 Es declaren Reserves Naturals Parcials
la Punta de la Banya en el terme municipal de
Sant Carles de la Ràpita, per tal d'assolir la
protecció dels ocells aquàtics sedentaris, migradors i nidificant s, així com dels seus hàbitats, i l'Illa de Sapinya en ~I riu Ebre, al terme municipal d'Amposta, amb la finalitat de
preservar estrictament les comunitats vegetals
de ribera i les espècies faunístiques a elles vinculades.
2.2 Els límits d'aquestes dues reserves naturals parcials s'estableixen a l'annex del Decret,
lletres n) i o).
.
2.3 Aquestes Reserves Naturals Parcials es
consideren, als efectes previstos a la Liei
12/1985, article 21.3, part integrant del Parc Natural.
Article 3
S'assimilen al règim establert per la Llei
37/ 1966, de 31 de maig, els actualment anomenats Vedats Nacionals de Caça de l'Encanyissada i la Thncada, que tindran a partir d'ara el
nom de "Reserva de Caça de l'Encanyissada i
de la Thncada".
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Article 4
4.1 Dins l'àrea del Parc són d'aplicació les
normes de protecció següents:
a) Les activitats agrícoles, d'aqüicultura i, en
general, les activitats tradicionals continuaran
desenvolupant-se d'acord amb les seves regulacions específiques i, si escau, amb els costums
i els acords establerts entre els que hi desenvolupen aquestes activitats.
b) Els terrenys inclosos en el Parc Natural,
classificats com a sòl no urbanitzable, restaran
amb aquesta classificació.
Els plans generals d'ordenació i les normes
subsidiàries de planejament municipal s'ajustaran a aquesta disposició.
c) La introducció de qualsevol tipus d'espècie de fauna salvatge no autòctona haurà d'ésser objecte d'autorització expressa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, previ
informe dels òrgans co¡'¡aboradors en la gestió
del Parc.
d) No es permetran actuacions que puguin
transformar l'estat actual del Parc, excepció feta
de les actuacions que l'Administració pugui dur
a terme per a la protecció de l'estabilitat del litoral o per a la millora dels sistemes naturals,
les quals estaran, en qualsevol cas, subjectes a
l'informe favorable del Consell Directiu.
e) Les competènces de l'Administració Pública, i de qualsevol altre ens públic, s'exerciran
díns l'àmbit del Parc de manera que no perjudiquin la conservació dels seus valors naturals
en un estat similar o evolutivament concordant
amb el que tinguin en el moment actual.
f) Es prohibeix expressament tota acció que
impliqui la dessecació parcial o total de qualsevol de les llacunes i dels ullals existents o la
disminució permanent del nivell normal de
l'aigua. Les obres necessàries per mantenir
aquest nivell es duran a terme amb la co¡'¡aboració de les Comunitats de Regants establertes
al Delta, les quals regularan el nivell de les aigües
en els desguassos confinants al Parc Natural,
d'acord amb les conveniències agrícoles. Els òrgans de gútió tindran especial cura a garantir
el manteniment de la vegetació perimetral.
g) Queda així mateix prohibit:
La pràctica de l'acampada i el caravaning.
Dur animals solts que perjudiquin l'equilibri
natural d'aquestes zones.
El motocross, el trial i les pràctiques similars
que el Consell Directiu del Parc Natural prohibeixi específicament.
La recollida d'ous o les alteracions de les zones de cria de les espècies nidificants.
h) Només podran realitzar-se noves construccions de caràcter permanent, dins d'aquestes zones, quan resultin necessàries per a la realitza-
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ció de les activitats contemplades a l'apartat a)
d'aquest article, o per a la de les activitats pròpies del Parc Natural. En la zona dels ullals de
Baltasar, ateses les peculiars característiques que
reuneix, podrà autoritzar-se la construcció d'edificacions agrícoles, d'acord amb el que estableix
el planejament 'urbanístic local. Podran ampliarse les construccions preexistents sempre que existeixi causa justificada.
En tots els casos caldrà l'informe favorable
del Consell Directiu del Parc Natural.
4.2 Els òrgans rectors establiran les normes
a les quals hauran de subjectar-se els visitants
per tal de no pertorbar els valors naturals del
Parc ni les activitats que es realitzin en el seu
interior.
Article 5
5.1 El Parc Natural es regirà per un Programa de Gestió que inclourà les següents determinacions, a realitzar durant el seu període de
vigència:
a) La previsió d'actuacions adreçades a promoure i fomentar la visita i el coneixement del
Parc.
b) La definició dels usos i les activitats dins
les zones d'especial interès.
c) El desenvolupament d'actuacions previstes en aquest Decret i d'aquelles altres complementàries que es creguin pertinents, d'acord amb
l'ordenació establerta.
d) La planificació d'obres, treballs i estudis
de recerca científica a efectuar dins el Parc Natural, així com les tasques d'educació ambiental, d'ús i de gaudi per als visitants, durant l'esmentat període de vigència.
e) Totes les altres activitats de gestió necessàries per a l'assoliment dels objectius del Parc.
5.2 La Junta Rectora, prèvia proposta del
Consell Directiu, presentarà el Programa de Gestió al Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, al qual pertoca la seva aprovació, d'acord
amb la Llei d'Espais Naturals, article 29.2").
5.3 El Programa èJe Gestió s'haurà de revisar, com a mínim, cada quatre anys.

ArtIcle 6
6.1 La gestió del Parc correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
6.2 Es creen la Junta Rectora i el Consell
Directiu com a òrgans col·laboradors de la gestió del Parc, adscrits al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Article 7
7.1 Són membres de la Junta Rectora del
Parc Natural del Delta de l'Ebre:

Un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Un representant del Departament de Governació.
Un representant del Departament d'Ensenyament.
Un representant del Departament de Cultura.
Un representant del Departament de Comerç,
Consum i Thrisme.
El Cap del Servei de Protecció de la Natura.
El Cap del Servei del Medi Ambient.
Dos representants de la Diputació de Tarragona.
Dos representants per cadascun dels Ajuntaments d'Amposta, Deltebre, el Perelló, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja.
Dos representants de les Comunitats de Regants del Delta.
Dos representants de les Cambres Agràries del
Delta.
Dos representants dels Sindicats agraris.
Un representant de les Confraries, Pòsits o
Societats de Pescadors del Delta, amb actuació
al mar o al riu Ebre.
Un representant de les Associacions i Agrupacions de pescadors de marisc i de conreus marins.
Un representant de la Confraria o Pòsit de
Pescadors de les llacunes del Delta de l'Ebre.
Dos representants de les Societats de Caçadors.
Un representant de les Universitats de Catalunya.
Un representant de les entitats de protecció
de la natura que operen al Delta de l'Ebre.
Dos representants dels propietaris particulars
dels sistemes inclosos al Parc Natural, elegits entre ells mateixos.
El Director del Parc Natural, que actuarà com
a Secretari de la Junta .
. Podrà formar part de la"Junta Rectora un representant del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
7.2 El President de la Junta Rectora serà nomenat pel Conseller d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca d'entre els membres de la Junta, a proposta d'aquesta en la seva sessió constitutiva.
7.3 Són funcions de la Junta Rectora, a més
de les altres que s'especifiquin en aquest Decret:
a) Vetllar per l'assoliment de les finalitats
d'aquest Decret.
b) Proposar als organismes de l:Administració que en cada cas correspongui, mesures per
a la conservació, la millora i el coneixement dels
valors del Parc i per l'afavoriment de les activi-

tats tradicionals que es desenvolupen en el seu
interior.
c) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del Parc, quan així ho requereixin els organismes de la Generalitat o les entitats locals.
d) Informar preceptivament sobre els diversos plans i normes que afectin l'àmbit territorial del Parc Natural.
e) Promoure i fomentar actuacions per a l'estudi, la divulgació i el gaudi dels valors del Parc.
Article 8
8.1 El Consell Directiu e'stà format pels
membres següents:
Un representant dei Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Un representant del Departament de Política Tenitorial i Obres Públiques.
Un re, .lesentant de la Diputació de Thrragona.
Un representant de cada Ajuntament dels que
formen part de la Junta Rectora.
Un membre elegit entre els representants del
sector agrari de la Junta Rectora del Parc.
Un membre elegit entre els representants de
les Comunitats de Regants que formen part de
la Junta Rectora.
Un membre elegit entre els representants del
sector pesquer i de l'aqüicultura de la Junta Rectora del Parc.
Un membre elegit entre els representants del
sector cinegètic de la Junta Rectora.
Un membre elegit entre els representants dels
propietaris particulars dels sistemes inclosos al
Parc Natural.
El Director del Parc Natural.
8.2 Són funcions del Consell Directiu:
a) Elaborar les propostes del Programa de
Gestió i del Pressupost anual.
b) Garantir el compliment de les reglamentacions del Parc i del Programa de Gestió.
c) Emetre els informes i autoritzacions especificades en aquest Decret.
d) Administrar els fons procedents de la utilització dels serveis propis i els recursos que pot
rebre de l'exterior.
e) Arbitrar les mesures adients per prevenir
o remeiar els danys que es puguin produir als
conreus agrícoles o a la pesca com a conseqüència de les accions de protecció de la fauna.
8.3 Tota activitat subjecte a llicència municipal o a qualsevol altre tipus d'autorització administrativa que afecti l'àmbit del Parc, necessitarà l'informe previ del Consell Directiu.
8.4 Per a la realització de qualsevol estudi
biològic o geològic que afecti totalment o parcial el Parc Natural, caldrà sol'licitar i obtenir
l'autorització del Consell Directiu.
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Article 9
9.1 El Director del Parc Natural serà un titulat universitari nomenat pel Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
9.2 Són funcions del Director:
a) La coordinació i, si escau, l'execució de les
previsions del Programa de Gestió.
b) La supervisió del compliment de les reglamentacions del Parc.
c) La realització d'altres tasques encomanades per la Junta Rectora i el Consell Directiu.
d) Ésser membre de la Junta Rectora i actuarhi com a Secretari d'acord amb el que disposa
l'article 7.
Article 10
A fi d'atendre les despeses generals de funcionament, inversions i infrastructura del Parc
Natural del Delta de l'Ebre, la Generalitat de
Catalunya habilitarà els crèdits oportuns, a través del Departament ç!'Agricultur<i, Ramaderia
i Pesca, sens perjudici de les coHaboraciollS d'altres òrgans o corporacions públiques o privades que puguin tenir interès a coadjuvar a la millor gestió del Parc.
Article Ii
I..:incompliment o la infracció d'aquest règim
especial de protecció establert per al Parc Natural del Delta de l'Ebre serà sancionat d'acord amb
el que disposen la Llei d'Espais Naturals i la Llei
del Sòl, així com els seus reglaments d'aplicació,
la Llei de Protecció de la Legalitat Urbanística
i d'altres disposicions específiques que, segons el
caràcter de la infracció, resultin aplicables. Els
infractors restaran obligats, en qualsevol cas, a
reparar els danys causats i restituir els indrets alterats a la seva situació imcial.

DISPOSICIONS FINALS

- I El present Decret deroga el Decret
357/1983, deA d'agost.

-2 Es faculta el Conseller del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per realitzar
els tràmits pels nomenaments dels membres dels
òrgans rectors.
-3 S'autoritza els Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè, en l'àmbit de les seves
respectives competències, dictin les disposicions
necessàries per a l'execució i el desplegament
d'aquest Decret.
-':4 El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generali/a/ de Ca/alunya.
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Barcelona, 23 d'octubre de 1986
JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER BIGATÀ I RlB~

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX

L(mi/s dels sis/emes naturals inclosos al Parc
Natural del Delta de l'Ebre.
a) Estany de les Olles (terme municipal del
Perelló).
Prolongació, fins a la mar, del camí del mas
de Xulvi a la platja de l'A mpolla, aquest ma-I
teix camí fins a l'encreuament amb la carretera
local la Cava-l'Ampolla, de la de Càdis i Gibraltar a Barcelona; aquesta mateixa carretera fins
a tallar amb el term e municipal de Deltebre; divisòria entre aquests dos termes fill S a la mar.
b) Pen(nsula i Por/ del Fangar (terme municipal de Deltebre).
Porció de la badia del Fangar situada a l'est
de la línia formada per la prolongació en direcció nord de la desembocadura del desguàs del
Rompent en el tram final de la desembocadura
fins a la península del Fangar.
Àrea terrestre compresa per la prolongació de
la riba oriental del canal de desguàs del Raste~
lIador fins a la mar per un extrem i fins a la zona
marítimo-terrestre, per l'altra; segueix la línia
. marítimo-terrestre, cap a l'Est, fins al punt MI8
i arriba a la mar per la prolongació de la línia
formada per la unió dels punts MI i MI8 de la
zona marítimo-terrestre; segueix la línia de costa, en direcció NW, fins a arribar a la riba oriental de la desembocadura del canal de desguàs
del Rastellador, punt inicial del polígon.
c) Es/any del Canal Vell (terme municipal de
Deltebre).
.
Sortint del punt d'umó dels desguassos de Circumval'lació-Parrillos i el de Na Ma Cinta de Ramon, se segueix en direcció est fins al començament del desguàs de Circumval'lació, se segueix
per ell fins a arribar al punt d'unió d'aquest amb
el desguàs transversal. Després se segueix l'alineació nord-sud fins a arribar al punt de confluència amb el desguàs de l'Agrícola. Des
d'aquest punt se segueix l'alineació oest-est que
està formada per la línia de l'entorn extern del
cultiu actual i serveis dintre de la finca de Na Ma

Cinta de Ramon, que en la seva alineació nordsud coincideix amb el llindar de separació de l'esmentada finca amb la d'En Ricardo Torres Rocamora, fins a arribar al punt inicial.
d) Zona del Garxal (terme municipal de
Deltebre).
Zona marítimo-terrestre compresa entre els
punts M19 al M25 .
e) Illa de Sant Antoni (terme municipal de
Deltebre).
Tota l'illa.
f) Illa de Buda (terme municipal de Sant Jau-

me d'Enveja).
Tota l'illa.
g) Estany de 1:4lfacada (terme municipal de
Sant Jaume d'Enveja).
Partint de l'Estació de Bombatge lI, situada
a les fites números 216 i 217 de la zona marítimoterrestre, se segueix en direcció nord-est pel camí
que uneix la Platjola amb el Canal de Migjorn,
coincident amb la línia elèctrica i la línia de fites de la zona marítim o-terrestre, fins a trobar
el desguàs Providero, seguint per aquest en direcció nord-est, fins a enllaçar amb el camí del
Violí, en una longitud aproximada de 725 m, fins
a trobar el desguàs de circumvaHació que limita
amb l'Alfacada Vella. A partir d'aquest punt i seguint aquest desguàs en una línia aproximada de
1.175 m fins a trobar el camí que condueix a l'Estació de Bombament, seguint per ell per retrobar l'esmentada Estació, punt de sortida.

hí Estany de la Platjola (terme municipal de
Sant Jaume d'Enveja) .
Partint de la confluència de la línia de fites de
la zona marítimo-terrestre amb el desguàs de
l'Havana, se segueix per la vora esquerra del mateix en direcció oest uns 30 m; des d'aquest punt
i en direcció nord, en una longitud de 400 m,
desviant-se a partir d'aquí en direcció nord-oest,
en una longitud de 1500 m, fins l'Estació de Bombament. Des d'aquest punt, en direcció nord-est, .
fins a trobar el desguàs de Tomasoti, a part ir
d'aquí en direcció sud uns 300 m; seguint el desguàs de Tomasot, girant en direcció est, fins l'Estació de Bombament del Serrall o, continuant en
direcció sud pel límit de la finca en una línia de
2.200 m, fins a arribar a la sèquia de desguàs de
la bassa, i des d'aquest punt en línia recta , per
trobar el punt de sortida a la confluència.
i) Estany de l'Encànyissada (terme municipal d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita) .
La carretera que uneix Sant Carles de la Ràpita amb el Poble Nou creua el Providero de'
l'Encanyissada per la fita núm. 59 de la zona
marítimo-terrestre.

A partir d'aquesta fita: es continua la línia
de fites, fins a la núm. 108 i, des d'aquest punt,
se segueix per la carretera del Racó de Parròquia, fins al desguàs de circunwal'lació i continuant per ell fins a la fita núm . 111 .
A partir d'aquest punt i en direcció oest, es
torna a seguir la línia de fites de la zona
marítimo-terrestre, fins a trobar la carretera de
Sant Carles de la Ràpita a Poble Nou, entre les
fites núm. 133 i núm. 134, i des d'aquí en línia
recta fins a la fita núm . 59, punt de s"Ortida.
També queda inclòs al Parc Natural el lluentet de la Nòria, al terme municipal d'Amposta,
que partint del transformador exi stent en ellímit de la finca, i seguint pel desguàs de la Nòria fins a trobar el camí de la Llanada, es prossegueix per aquest en direcció oest fins al desguàs del riu Vell i, continuant per ell, fins al camí
del transformador, límit superior de la finca.
j) Estany de la Tancada (terme municipal
d'Amposta).
Entrant pel Canal de la Capitana es troba la
fita núm. 157, de la zona marítimo-terrestre i
continuant per la línia de fites en direcció oest,
se segueix fins a arribar a la núm. 179. Des
d'aquest punt i en direcció est, es continua per
l'esmentada línia de fites, fins a la núm . 192 i,
a partir d'aquesta, se segueix l'anomenat desguàs del Port, fins a trobar el camí de les Salines de Sant Antoni, pel qual es continua fins
a trobar de nou la fita núm . 157, punt de sortida.

k)' Ullals de Baltassar (terme municipal
d'Amposta).
Àrea compresa entre les parceHes 1 i 2 del polígon 22 del Cadastre de Rústica del terme m unici pal d'Amposta.

I) Erm}de Casablanca-Vilacoto (terme municipal de Sant Carles de la Ràpita).
Partint de la confluència del desguàs del Pas
i el de Serafí o Trabucio, se segueix en direcció
nord pel desguàs del Pas, fins el camí de la Marmorta, continuant per ell en direcció est i trobar el desguàs de la Maquineta. Continuant per
aquest désguàs fins al pont i, partint d'aquí, per
la partició de Biscarro, fins a l'encreuament amb
el camí de la Rabosa, prosseguint per ell en direcció est, fins al cordó que condueix al Cementiri dels Anglesos, que constitueix el límit oriental de la finca fins al pro pi cementiri.
Des d'aquest punt i en direcció oest, se segueix
pel desguàs de la Barraca, fins al desg uàs de la
Maquineta, per on continua en direcció nordoest, fins a trobar de nou el camí de la Rabosa,
continuant per ell en direcció oest fin s al camí
del Molinet. Des d'aquest punt continuar en la
mateixa direcció pel desguàs de Serafí o Trabu-
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cio, fin s a la confluència amb el desguàs del Pas,
punt ini cial de sortida .
m) Alfres espais liforals (termes muni cipals
del Perelló, Delt ebre, San t Jaum e d' Enveja, Amposta i Sant Car les de la Ràpita).
S'inclouen en el Parc lOt s els espa is lit ó ral s
corresponents a la zona marítimo-terrestre situats entre la prolongació vers la mar del camí
del mas de Xulvi a la platja de l'Ampolla (terme municipal del Perelló) fins a l'inici del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita .
Comprèn també el tram final del riu Ebre fins
a l'alçada del riu Migjorn, així com els espais
adjacents que formen part de la zona marítimoterrestre.
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n) PunIa de la Banya (terme municipal de
Sant Carles de la Ràpita) .
Des de les primeres basses d'evaporació de les
Salines de la Trinitat, qu e coincideixen amb el
camí per el qual s'hi entra i en línia recta fins
al mar. .
.
Des d'aquesta línia, cap al Sud, seria la superfície inclosa en el Parc corn a Reserva Natural Parcial.

o) Illa de Sapinya (terme municipal
d'Amposta).
Tota l'illa com a Reserva Natura! Parcial.

Llei 21/1983, de 28 d'octubre, de declaració de Paratges Naturals
d'Interès Nacional i de Reserves Integrals Zoològiques i Botàniques
dels Aiguamolls de l'Empordà [DOGC, 11.11.1983].
Decret 136/1984, de 17 d'abril, de desplegament de la Llei 21/1983
[DOGC, 23.5.1984].
Decret 231/1985, de 15 de juliol, de concreció dels límits als Aiguamolls de l'Empordà [DOGC, 30.8.1985].

LLEI

21 / 1983,

d'! 28 d'oclu)Jr~, de declaració de paratges nalurà/s d'illterès Ilaci.ollal i de rese rves illlegral s zoològiques i bolàniques dels aiguamolls de ,'Em¡JO/:dà
El.

PRE SIDEST
DE

DE

LA

GENERALITAT

CATALUNYA

Sia not o ri a to ts els ciutadans que el
Parlanle nt de Catalunya ha aprovat .i
jo, en nom del Rei i d'acord amb el que
estableix l'article 33.2 de l'Es latut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI
A les planes de la badia de Roses, a
la comarc'a de l'Alt Empordà, s'hi trobçn unes zones húmides que tenen
doble Ínterès, ciehtífk i conformador
dels ecosistemes der sector : són le s.
zones conegudes popularment com a
aiguam9ixos o aiguamolls de ' l'I;:mpord iI,
oC1,lpades per les aigües estancades. Els
aCtuals ' estanys, llacunes, basses, maresmes i Closes són restes d'un antic
sistema marjalenc molt extens que, al
llarg del temps, ha vist com se li reduten consi.derablement les dimensions
inicials, per transformacions agrÍcoles i
ramade.res de primer 1 per la l,irbarutzació indiscriminada del litoral darrerament·
Malgrat les transformacions sofertes
per la zona, els aiguamolls que encara
hi resten mantenen un gran interès i

un

són classificats, pel que fa a im portància, com els segons de l Principat de
Catalunya i uns dels quinze ' primers
de la penínSula Ibèrica. Tene n també
tota una significaCió d'àmbit internacional com a recer ins ubstituïble d urant les migracio ns de gran ql.ian titat
d'ocells aquàtics, que hi tr.oben un de ls
po'cs llocs on alimentar-se i ' reposar en
el curs del seu llarg viatge.
L'opjecti u, do ncs, d'aq uesta Llei és
de conservar i protegir els úl tim.s aiguamolls empordanesos - sen~e e¡"s quals
la" 'èomarca p.erdria ide ntitat i perdria
bellesa - per a destinar-los a f¡nal,itats
educatives, científique s, recreatives, cul turals,. turístiques i sòcia-econòmiques,
segons els casos. S'hi podran, però , mantenir les activitats actuals del secto r
primari, bé que controlant-ne aquells
aspectes que poden deteriorar e l med i.
En aquest sentit, la Ll ei, en prote~ir
l'en torn dels estanys, p rotegei x e ls interessos de la pagesia de l'Empord~.
Atès que l'Estatut de Catalunya atorga competència exclusivJ a la Generalitat de Catalunya per a re gu lar espais
naturals protegibles, davant la urgència
creada pels projectes existents d'urbanitzar diversos sectors dels aiguamolls
empordanesos que s ignific arien la degradació irreversible d 'aq uests espais
marjalencs de més interès, e n aplicació
de les lleis vigents en aquesta matè ria.
els aiguamolls de l'Empordà, degudament grafiats i delimitats, es declaren
paratges naturals d'interès nacional i
dins aquestes àrees unes zones més
restdngides es declaren reserva integral.
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PART DISPOSITIVA

Article 1
Finalitat
Per tal de protegir la zona marjalenca de l'Empordà:

1.

Es

declaren

d'inte~ès . zoolj>~c

,i

reserves

integrals

~,?,t~~ic .~es à,rees

que s'mdlquen' en 1 arlicte seguent, amb
la fi9~~~ d'erAta(~lü . ,Q~}l),la ,a~<¡ió
qW,! ¡¡u,gtil -c0!llpott~,r Ïa p~trjiè¡;~,9, ~l
dd~riofltm.,ent, la tra,~~fopv,àpi6 ,o 1a
desfiguniCio , de ,la se,va ' fauIlél. o <J.e la
seva flora i dels sistemes' que elS' s6n
necessaris per' a desenvolupar-se, d'acord amb el que estableix l'art¡cle 2 de
la Llei 15/1975, del 2 de maig, 'd'Espais
Naturals Protegtis.
2. 'S'estableixeç. també unes zones
de pròte¿dó co'n nexes' a Les àrees 'a
què es ' refereix el plint anterior, ' amo
la finalitat d'evitar-hi qualsevulla acció
que les pugui deteriorar o que pugui
deteriorar els sistemes que els s6n ne cessaris per a desenvolupar-se, les quals
es declaren paratges naturals d'interès
nacional, d'acord amb el que disposa
la dita Llei .

Article 2

A IIlbit territorial
ZO/les de protecció
1. Les reserves integrals a què es
refereix l'article anterior són l,e,s sc~üents :
Reserva Illtegral I. C<;)ffiprèn e,l s estanys i 'les c1osês' del Tec; ~Is ~stanys
d~ Cas,teJ16 ~1'J;:itipú/ie~ (~i,g~~clFa fels
arrossars actuals) I els ' estanys de Palau savcrdera ï 'de Vilaüt,
Rese'rua Integral Il. Comprèn les lla·
clines i els marjals ("salsi.res") que es
\i'oben entre la Massona ,i la Rogera,
ambdues inc\.oses,
Res(·rt'a l/ltegral III. Comprèn l'illa
sit1lada ai~ües amunt del Fluvià , a uns
2.000 m de l,a desembocadura d'aquest.
2. Les zones de protecci6 que es declaren paratges naturals d'interès nacional són les següents:
PolígOIl I. Ocupa part dels lermes
municipal s de Castelló d'Empúries, Ro-
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ses, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà i ' Peralada.
Comprèn la zona de la Rovina, les
closes del Tec, els estanys de Castelló
d'Empúries i de Palau-saverdera i les
zones d'influència, l'estany de Vilaüt,
Ics closes d'cn Mornau i de Montmajor.
l'estany de Sant Joan i la Coromina
d'en Pastell.
PolígOIl Il. Ocupa pari dels termes
municipals de Castelló d'Empúries, Sant
Pere Pescador, l'Armentera i l'Escala.
Comprèn les llacunes que es troben
entre les desembocadures de la Muga
i el Fluvià, les closes de la Gallinera,
les Pastelles i les Paques i els estanyols
adjacents al rec Sirvent, des del Fluvià
dins el terme de Sant Pere Pescador,
els estanyols i la platja fins a Sant ' Martí
d'Empúries, incloent-hi la zona de Cinclaus.

3_ El detall dels límits de les diverses zones a què es refereix aquest article és exposat en l'annex d'aquesta
Llei.
La concreció topogràfica ha de ser
aprovada pel Consell Executiu, a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, vista prèviament la formulació de l'informe corresponent de la comissió científica
C1'eada per aqu~sta mateixa Llei.

Article 3

Règim del sòl
1. Els terrenys que són protegits per
aquesta Llei es classifiquen a tots els
efectes com a sòl no urbanitzable sotmès a protecció especial.
2. Abans de ser aprovats definitivament. els plans ' generals d'ordenació,
les normes subsidiàries de planejament
i els projectes de delimitació del sòl
urbà dels municipis afectats per les prescripcions d'aquesta Llei han de ser
object~ de l'informe de la Comissió Int<!rdepartamental del Medi Ambient
(CIMA) relatiu a Ics circumstàncies que
motiven la declaració dels diversos espais protegits.
3. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de promoure plan~ especials de protecció, d'ac'ord amb el que disposa rèspecte d'ai xi,
ci text refós de la Ll ei 19 ' 1975. de l 2

(11: mai~, qU,lIl caldran per a assolir les
finalitats flL'r S e ~ uides per aquest" Llei ,

4, Les utilitzacions agrícoles i rama_
daes fetes a Ics zones de resen'a int~)::ral. ates el caràcter de sòl no urbanitzable d'especial protecció d'aquestes,
~'han de supeditar, en tots els casos, a
Ics necessitats de la seva conservació
estricta i als fins científics, culturals i
d'investigació que en motiven la qualificació, Li Gcneralitat elc Catalunya, vist
pr;:viaruen t l'informe de , la c'o misslO
científica, pOl regular o suspendre definitivament qualsevol aprofitament o
activitat de tota mena que sigui con·
trari a 13 conservació est ricta de les
reserves integrals,
5,a) Dins les reserves integrals, s'hi
ha d'evitar qualsevol acte que en pertorbi la gea, la flora i la fauna, Hi són
permeses, vist prèviament l'informe favorable de la comissió científica i d'acord amb els plans i els programes de
gestió que corresponguin, les accions
encaminades a conservar-hi i a millorar-hi els sistemes nàturals, així com
la continuació d'aquelles activitats que
actualment s'hi desenvolupen en harmonia amb els sistemes naturals, Es prohibeix també de fer-hi construccions d'ocupació permanent, llevat de les que calguin per a desenvolupar les activitats
de protecció i millorament dels sistemes naturals ,
b)
A la resta de les àree~ declarades
de' protecció, solament s'hi poden fer
les activitats tradicionals i les construc·
cions que hi són vinculades o d'interès
públic, Es prohibeix expressament de
reblir-ne 'els estanys i les llacunes,
e)
Es prohibeix la caça dins les zones de reserva integral, llevat que l'òrgan rector creat per aquesta Llei estimi
oportú d'autoritzar -la expressament per
a especies que hi són excedentàries,
alienes o, fins i tot, perjudicials,
ci)
Per a.la resta de Je.s àrees declarades de pro\ecció, el Consell Executiu,
a iniciativa de l'òrgan rector i vist prèviament l'informe de la comissió científica, pot establir. d'acord amb la legislació espedfica, regulacions especials de
les activitats , cinegètiques.

6, L'explotació de les aigües dolces
de l'a zona o de les que tenen incidència en aquesta i en les activitats que
es desenvolupen en el marc territorial
dels sectors protegits són objecte del
control i de l'informe preceptiu dels
òrgans rectors i de la comissió cientí-

fièa establerta per l'article 6 d'aquesta
Llei.

Article 4
Templeig i re/racle
La Generalitat de Catalunya pot
exercir drets de tempteig i de retracte
en totes les transmissions oneroses de
béns i de drets inter vivos de terrenys
situats dins de la reserva integral, en
la forma que hom ha de determinar per
reglame,nt. El dret de retracte només es
pot exercitar dins els sis mesos posteriors a la notificació de la transmissió
a la Generalitat de Catalunva ,

Arllc/('
Usos /llcI"///I/lc:abll' ,\

Les iimi(¡t(.:ion~ ~ I;, propietat que
s'estableixin en refació amb el s usos
permesos en el sòl no urbanitzable SÓIl
objecte d'indemnització d'acurd ;'ll1b la
lep,i s lació urbanística i amb la Lici Re·
guiadora de l'Expropiació Forçosa,
Arcic/, ' ó

l, Es L're;' la J ullti! de Proteccio dels
Ai¡:u"llhllb elc J'LlJ1porJ,'" qUe .:s l',,,'·
gall d ,' ~cstió d~ les reserves inlègr<Jls i
dels p'a ratges naturals establerts per
aqu e' Sla Llei, Té la, seu a Castelló d'Empuries .
La Junta e~ compon d'un representant
de cadascuna de les Conselleries següents: Governació; Cultura; Política
Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Comerç i
Turisme; d'un representant -de la Cumissiólnterdepartamental del Medi Ambient (éIMA): de tres representants
dels ajuntaments de la zona; de dus
membres de grups de protecció de la
natura proposals per les entitats d'aquesta men¡j que siguit:t vinculades ;¡ la
zona, i de quatre tècnics nomenats pel
Consell Executiu, a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans, d'entre persones estretament vinculades a la comarca
i que s'han destacat en ' la defensa i
l'estudi de la zona ,
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2. Són funcions de la Junta de Protecció del s Aiguamolls de l'Empordà ,
en ' el marc de les competèncíes d e gest¡"ó que li recone ix el pa ràg ra f ant er ior :
al L"or¡tanització i la promoció dels
equipaments i dels serveis necessaris
per a l'acompliment de les finalitat s
científiques, culturals i educatives ,
b) La sensibilització de l'opinió pública envers els valors naturals i cultural ); de les zones protegides.
el L·o rli.a nització de la utilització
socia l de l"es pai amb fin a litats de divul gaci ó.
Article ï
Comissió científica
1. A proposta de l'Institut d'Es tudi.:; Catalans, el Consell Executiu ha de
nomenar una comissió cíentífica formada per persones de relleu i de com petèncía reconeguts en les 'di sc iplines
relatives al caràcter i a la finalitat de '
l'espai protegit creat.

2. Aquesta comissió té les funci o ns
següents :
a)
Assessorar la Junta en les ma tèries que són de la competèncía d 'aquesta .
b) Ser escoltada necessàriament pel
Consell Execu tiu abans qu~ aquest no
dicti els reglaments i aprovi la concreció del~ límits establerts en l'article 2
de la Llei present.

Milians

('C() II Ú IllI C ~

fI d 'a tendre ti les desp eses gencrab
de funcionam e nt ne cessàries per a gar;lntir la protecció dels ai~uamolls d e
l'Empo rd à. a ixi com per a desenvolupar
altres ac ti,'itat s \) ac tua c ions se mblants
adients, la Generalitat d e Catalunya ha
d 'habilitar eb crèdits opo rt u ns. se ns
rcrjudi ci de 1;1 colbbllració d'altres e nlital s públiqu es " rriv¡¡des que tinguin
int eres a coadjuva r e n la millur ges ti ó
de la Zllnd rr<ltegida.

te1.:rab i la inobse rvança de la normalii~a ,'igenl sc r;¡n sancionats d';lco rd amb
k ~ di spusicions cspccíflC'¡ucs que, segons
cI caràcter d e la infracc ió, cal ;¡p li car- hi .
Article 10
Acció pública
D'acord amb la legislació vigent, és
pública qualsevol acció encaminada a
exigir davant els òrgans administra~iu s
i de just(cia l'observança eStricta del
als aiguamolls
règim de' protecció
de l'Empordà, que es qualifiquen d'espais protegits, ò la de les normes urbanfstiques que amb , aquesta finalitat es
dictin.

per

DlspoStCló ADDICIONAL

M,e ntre el Parlament de Catalunya,
exercint la cpmpetència exclusiva que
li atorga l'Estatut, no haurà dIctat una
llei de protecció de la natura, caldrà
aplicar la Llei d'Espais Naturals Protegits, del 2 de maig de 1975, i el Reglament d'aquesta, del 4 de març de 1977,
en la mesura que no contradiguin el que
disposa aquesta Llei i ,el que ordenaran
les disposicions reglament àries que es
dictaran per a apiicar-la,
DISPOSICIó TRANSITÒRI A

La reglamentació de l'ús de pesticides
¡ d'insecticides es farà d'acord amb la

normativa vigent mentre el Parlament.
e n ús de les seves atribucions, no haurà
legislat sobre aquesta matèria.
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" l'inc o m pl im en t del rè,-"n> dc rrlltecció establert per als pa ratges nalurab i pe r a les resen'es j nL.,
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DISPOStCIONS

FINALS

Primera
S'autoritza el Consell Executiu verquè dicti les disposicions nece¡¡sàries
per a desenvolupar i aplicitr aquesta
Llei,
Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se pUbliCat en el Diari
OfiCÜ1.1de la Ge neralitat de Catalunya.
Tercera

Es

deroguen totes. les di~pos icions
que s'oposen al que estableix' aquesta
Llei.

ANNIoX

Rl's('rves ill/I'gral.\

Sec/or a). (omprèn la petita area del
1erme de Castelló d'Empúries coneguda
com l'estany del Tec i compresa entre
la carretera de Roses a Olot, el camí
que. poc abans del km 40, es dirigeix
al S, deixant el mas de R3joleria a l'E,
cI camí que ' delimita la parcellació provinent de la desamortització 'dels bens
de la Marquesa de Medina Sidonia i el
cami que, en direcció SN. empalma amb
la 'carretera en ci pllnt corresponent al
km 39. hm 6.
Sec/or bl. Queda delimitat pel tram
de la carretera de Roses a Olot. que
corre des del punt on es tanca l,I Reserva integral I fins a la cruïlla amb la
carretera vella de Palau-saverdera, on
segueix aquesta, tot excloent ambdues
carreteres, f¡ns a la confluència de l'antic camí que, amh direcció NO, hi empalma en el km 3, hm ï,5. Segueix l'esmentat camí,que delimita la zona d'cstanys drenats pel rec Madr·al. tot resseguint l'estany de Vilalit i prenent des[lrés ci curs del rec 'Tort fins ' a la confluència d'aquest amb el Madral. Seguint
aques1 últim rec, en direcció O, segueix
el camí quc ve de la Torre d'en Mornau
i condueix al Mas .Bordes, cap al S .
Corrent-hi, avança 620 m j, a partir
d 'aquí. segueix un camí que. apropant-se
380 m cap al rec Madral, corre en direcció S fins a la carretera. i a ixi es
tanca la reserva integral.
Reserva In/l'gralli

tS situada en el ' terme de Castelló
d'Empúries. Queda delimitada per la
línia que corre 500 m pel mig del curs
de la Muga des de ' la desembòcadura
d'aquesta. D'aquest punt avança en direcció S a 50 m de la bassa situada al
costat del Mas Tudes, la qual segueix,
aquesta mateixa distància de la se\'a
vora. fins a la intersecció amb la via
recentment oberta que segueix i que intercepta el camí que mena al' Mas Comes, i a la propera cruïlla segueix el
camí que mena al ' Mas Brossa, que
deixa a l'E per seguir el camí que porta
al mas el Cortalet, el qual sobrepassa
deixant-lo al S, per seguir el camí que
va fins a la carretera de Sant Pere a'
Castelló d'Empúries. D'aquest punt em-

prèn la .direcció SE, seguint ci rec del
Molí, fins al barracot' del Cortalet, per
seguir després el C<lminet que va fins
al camí del Ma tar, oue segueix, excloent-lo, fins a la -¿osta, la qual ressegueix fins al punt i¡-lÍcial i així es tanca
la reserva integral.

Reserva Integral III
. L'illa del Fluvià, situada aigües àmunt,
a uns 2.000 m de la desembocadura
d'aquest.

PAJ{ATGES NATURALS D'INTERÈS NACtOI>AL

PolígU1l I
Ocupa part dels termes municipals de
Casteiló d'Empúries, Roses, Palau-sa verdera, Pau, Pedret i Marzà i ,Peralada.

DeHmitació: Comprèn la zona de
costa mediterrània situada entre ra desembocadura' del rec dels Salins i la del
Grau de la Muga. segueix la divisòria
dels termes municipals de Castelló
d ' Empúries i de Roses, la qual parteix
longitudinalment el dit Grau fins a la
car~e1era de Roses ¡¡ Olot. que talla
perpendicularrnent despres de creuar la
delimitació del terme de Palau-sa ver·
dera amb Roses. Seg.ueix . la carretera
de Roses. excloent-la, fin s al camí que.
empalmant entre els km 41 i 42, es
dirigeix al Mas de la Garriga. Arribant
a la cruïlla d'aquest camí amb el que ve
dc Roses. segueix la prolongació de
lïJltirn en direcció NO fin s a la primera
l'fuíll'l. just a sobre de la bassa formada
per l'cxtraccici d'~rids, i d'aqui pren el
COllí que segueix la ·direcció N fins ;1
l'enucuamen1 amb l'I que meno ah
m,ISOS de Vilaül. que seguei~ fin s ;1
trobal' ci rcc TorI. tot deixam els masos ;11 S. Segueix e l rec Tort en aquest
tram paraJ.leJ al camí rural Castelló
d'Emptiries-Pau fllls ¡li petit pont per on
passa el carnI Castelló d'Empúries-Pau.
camí que segueix per, després de deixar
el Mas Penardell al N, prendre la via
que empalma amb la carre1era de Pau
a Pedret, deixant Can ' Pere P;IU al SO
quan c reua la dclilÏ1ltaciü del 1crme municipal de Pedret i Marzà. Situats a la
carretera de Pau' a Ped r·et. la segueix
fins a Pedre1 i d 'aquí segueix el camí
cap al S que. passànt per Estanyol, les
ruincs de l'ermita de Sant Joan Sesclose~ i el Mas XiriviJla, mena ¡j Castelló
d'Empúries, tot creuant el terme 'de
Pedret i Marzà i passant pel de Pera-
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lada. En l'encreuament del camí amb
el rec del Molí, prop de la delimitació
dels termes de Castelló d'Empúries i
de Peralada, segueix el rec durant 500
metres. A partir d'aquest punt segueix
en línia recta fins a l'aiguabarreig d'aquest rec amb la Mugueta, la qual remunta, incloent-la dins l'espai protegit,
fins a la confluència amb el rec dels
Salins i segueix el curs d'aquest fins
que desemboca al mar, i així es tanca
el pòlígon.
Polígon 11

Ocupa part deb termes Jl1U nicipab
de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Armentera i l'Escala .

Delimitació ' Segueix el curs de la
Muga, que inclou des de la desembocadura fins al camí que cOQdueix a Can
Peret de la Gallinera. Havent ultrapassat
aquest, segueíx .el camí 'que mena fins
.al Mas d'en Sabater, trave~sant la carretera de Sant Pere Pescador a tocar
de Can Reixac i deixant a l'esquerra
el Mas d'en Vera . En aquest punt sc·
gueix el camí qüe duu la direcció NO
uns 700 m, fins a trobar la divisòria entre els termes de Fortià i de Castelló
d'Empúr~s. A pa~tir d'aquest punt següeix, en direcció S, la divisòria entre
els termes de Castelló i de Fortià fins
a arribar al límit amb el terme de Riumors. A partir dd punt on es troben
les divisòries dels tres termes segueix
la línia de separació entre els de Castelló d'Ei'npúries i de Riumors fins a
arribar al punt comú amb el límit de
Sant Pere Pescador, Des d'aquest punt
segueix, durant aproximadament 300 m,
la: línia divisòria entre els municipis
de Vilamacolum i Sant Pere Pescador,
en direcció S, fins que després d'aquest
recorregut continua per uns camins que,
avançant en sentit paral·lel al rec Sirvent, tallen la carretera de Sant Pere
Pescador a Castelló cap al km 11. Avança així fins a la desembocadura del
Fluvià seguint el camí que limita amb
la urbanització Fluvià Marina; excloent-lo. remunta el cur6 d'aquest riú
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a través del camí del Mig fins al pont
de Sant Pere Pescador, creuat el qual
corre per la vorà del' riu i del canal
de Sant Pere per enllaçar amb el carni
que corre paral·lel a la carretera de Sant
Miquel de Fluvià fins a creuar 'el riu,
on acaba el terme de l'Armentera,. D'aquí segueix el curs del Fluvià delimitant
una faixa de 100 m. a partir de l'eix
del riu, en direcció a l'E. fins a creuar
la carretera de 'l'Armentera ' a Sant Pere
Pescador. des d'on se).(ueix el 'camí que
.creua el reC del Moli. passant a la \'ora
del Mas Massoni. A la cruilla amb ci
cami d'Empúries segueix al¡UeSl cami
en dlreceio al Fluvià fin, . al Ma, Mar·
tinet I d';Jljuest \'a al Mas Nera se!,!uint
els recs al N d 'aquest i <1vançant al S
a través del segon rec para llei a la platja
i els camins q~e hi empalmen en aques.
lJ direcció (250 ro de 1<1 costal. En
creuar el carni que mena al Cortal de
.Ia Vila forma un eixamplament. se!,!uinl
els recs i els camins que voregen la
bassa situada prop del Mas de la Devesa. que es torna a esirènyer tot sc~uint en direcció E el rel' que alimenta
j'è;mentad'i1 bassa. Segueix. en direcció
S, el rec-canti q.ue dçliniita una faixa
de c6sta de 140 m fins al camí d'Empú:t;ies, 9ue remunta fins a Can Caramany.
C¡:et,ta el r;iu V.ell i té com a H~~ el
MI gye mena a. Cinclaus, .trav~ssà el
{>ob1e l, tot segulpt el carni <¡ue va ~
Empúries, <;leixa aquest nucli al SE 1
arriba fins al riu Vell . Segueix el curs
d\aquest fins a la deseroboca~ura i recoue la CQsta fins al punt de I?artença
-la Muga - , i així es tanca el polígon .
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta
Llei cooperin al seu compliment I que
els -Tribunals i les Autoritats als quals
pertoqui la facin complir.

Barc.elo.oa, 28 d'octub(e..de

1~.83,

JORDI PUJOL

President de la GenHaLitat
de Cata·lunYa

DEC RET

136/1984,

de 17. d'abril; de desplegainerlt de la
Llei 21/198~, de 28 d'òcttJbre, de declaració de paratges naturals d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels aiguamolls de
l'Etnpiirdd
La Llei 21/1983, de 28 d 'octubre, de
declaració de paratges naturals d'interès
nacional I de rèserves integrals zoològiques i botàniques dels aiguamolls de
l'Empordà , conté diversos aspectes fon~! m c ntals per a la c6rtsccució dels seus
objectius, que necessiten un desplegament legisl:ilill.
És el cas d';4qüéll~s 4üestions relati.
ves a la configuració dels òrgans rectors.
Atès <¡de III: disf1dsici6 tihat àe re Llei
'llutdritza el Cúnseil Exètutiu perquè
diCti ·Iès disb<isld~rls <i.u,i! ~algui~ per al
seu desplegament I aplicacl6, a proposta.
dels tdf¡séllets dé PolítiCa territotiàl i
tJbtes pmiliq ues i d'A€riEUltufa, Rlitñàddiil I Pêsêil, I d'ik6fu ¡ffflb ~I Gófi!@ll
Executiu,
.

- Quatte tècrtics t10mena1s pel Conse11 É~ecutlu a ptoposta de l'Institut
à /Estudis Catalaris entre persones estreUirtTérit vinèuJ¡¡dês a la cotnatca i que
s'han destacat en la defensa i l'estudi
d(! la iona.
- El Director de les àr·ees protegides/ que actuarà com a Secretari de la
JiJnta i que podrà patticipar en les deIiberacioñs amb veu pero sense vot.

2. El Cbnsdll Èxetutiu nomenarà el
President, etittè els membres de la Junta, a proposta dels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i
li' Agtlêl1ttufa, Ratnadéria i Pesc:!.
3. La Junta celebrarà sessions plenàries de caràcter urdinar! almenys dúes
vegades l'any. En qualsevol moment,
mitjançant .. un ,piocèdimeat d'urgència,
el President podrà convocar sessions extraordin~ries quan hi hagi circumstàncies que ho aconseliiJ;l.
Amb relació al funcionament de la
Junta reginin, eh .el que no hagi previst aquest Decret, les normes sobre òr&'Ins cMlegiats ,establerts a la Llei de
Procediment Administratiu.

DECReTO:

Artlèle primer. fulzta de ProtecCió.
- 1. L'àdniinistfàeió Mis espaiS naturals protegits per la Llei 21/1983, de
28 d'<ictubte, correspondrà al Depattament d;AgriciJ1ttirà, Ramaderia i Pesca:.
ta Junta <te Protecció dels AigUamolls de ¡'Empordà és l'òrgan de
gestió. de les teserves -integrals d'interès
Wtllàgk · i botàriic i dels parAtges natutaIS d!ils aiguamolls dtJ l'Empordà i té
là Seu a Castelló d·Empúries.
2.

Article sagan. --'- 1. La Junta es compon dels membres següents:
-"-' Uf¡· ~tesentant de cadascun dels
bepaffamènts següents: Gaverrtad6;
CiJltura; Pòlítica Territorial i Òbres PÚbliques·; Agricultuta, Ramaderia i Pesca, ¡Comerç i 'turisme.
- Uri representant de la Comissió
Inteidepartamental del Medi Ambient
(CIMA) .
- Tres representants dels Ajuntaments de la zona.
- Dos membres de grups de protecció de la natura proposats per les entitats d'aquest mena que siguin vinculades a la zona.

Article tercer. - Són funcions de la
Junta ~ Protecció dels Aiguamolls de
l 'Empordà en el marc de les competències de' gestió que li reconeix l'article
primer:
a) L'organització i la prom oció dels
equipaments i dels ser veis necessa ris per
al comp liment de les finalitat s científiques, culturals i educati ves .
b) la sensibilització de l'opinió pública envers els \' alors natural s i culturals de les WI1CS protegides .
c) L'organització de la utilització social de l'espai amb finalitats de divulgació .

Article quart. - -- I. Són atribucions
deia Junt a :

al Vetllar per l'aconseguiment de les
fiÍ1ali tats de In Ll ei i, a aquest efecte,
pr6¡jòsar les notmes d'organització i
cor/ttol relatives !i l'ús dél~ f)éii!l naturals objecte de la protecció.
b) Proposar mesures per a la millora de les condicions de vida de la població permanent de la zona protegida
i l'afavoriment de les activitats lradicionais que es desenvolupen en el seu interior.
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e) Informar sobre la proposta de programa de gestió del Paratge Natural, l'aprovació de la qual correspon al Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
la qual contindrà les mesures i les accions que s'han d'emprendre durant el
seu perfode de vigència per tal de procedir a l'execució de les determinacions
dels plans especials que preveu l'article 3,3 de la Llei, i en general, per al
compliment de les funcions esmentades
a l'article anterior,
d) Informar preceptivament sobre els
plans, les reglamentacions i obres d'infrastructura que afectin l 'àmbit territorial de la zona protegida, Així mateix,
són objecte del control i de l'informe
preceptiu de la Junta l'explotació de les
aigües dolces de la zona o de les que
hi tenen incidència i les activitats que
es desenvolupen en el marc territorial
dels sectors protegits,
e) Requerir, quan . calgui, l'assessorament de la Comissió Científica, d'acord amb el que estableix l'article '7.2 de
la L1eL

2. Per tal d'aconseguir una major eficàcia en l'exercici . de les funcions que
té encomanades, la Junta podrà constituir en el seu si comissions de treball.
Article cinquè. Comissió Científica,
- 1. La Comissió CientffiC<! dels Aiguamolls de l'Empordà estarà formada per
vuit persones de relleu i competència
reconeguts en les disciplines relatives
al caràcter i a la finalitat de l'espai protegit creat, nomenades pel Consell Executiu, a proposta de l'Institut d'Estudis
Catal~ns .

2. Són funcions de la Comissió Científica:
a) Assessorar la Junta en les matèries que són de la .seva competència.
b) Ser escoltada necess~riament pel
Consell Executiu abans que aquest no
dicti els reglaments i aprovi la concreció dels límits establerts a l'article 2 de
la Llei 21/1983, de 28 d'octubre.

Article sisè. - - 1. El Director de les
àrees protegides serà nomenat pel Consell Executiu a proposta del Conseller
d 'Agricoltura, Ramaderia i Pesca i quedarà adscrit a l'esme ntat Departament.
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2.

Són funcions del Director :

al La coordinació i, si escau. l'execu_
ció de les previsions del programa de
~estió.

bl

La supervi.sió dd compliment de

Ics re¡:lamentacions pròpies de les àree~

protegides.
cI La realit 7.ació d'aquelks altres
tllsques encomanades per la Junta de
Protecció.
di Actuar com a secretari de la Junt,I de Protecció d';\cord amb el 4uc dis posa l'article segon.
Article set~ .
A fi d'atendre Ics
despeses ¡:enerals de funcionament , necéssàries pcr ga ra n tir la .protecciÓ dels
aiguamolls de l'Empordà, així com per
desenvolupar altres activitats o actua ,·i,)J}s semblants :!dients, el Departament
u'Agricultura, Ra maderia i Pesca ha
d'h'abilitar els crèdits oportuns, 'sens
perjudici de la coUaboració d'altres Departaments i ·d'entitats públiques o privades que puguin tenir interès a coadjuvar en la millor gestió de la zona
protegida.
DISPOSICIONS FtNALS

Primera . . - Es faculta el Conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per
realitzar els tràmits de nomenament dels
'membres dels òrgans rectors.
Segona. - S'au toritza els Consellers
de Política Territorial i Obres PúbJiquesi d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè en l'àmbit de les seves respectives competències, dictin les disposicions· que calguin per a l'execució i
el desplegament d'aquest Decret.
Barcelona, 17 d'abril de 1984.
JORDI ·PUJOL

President de la Generalitat
de Catalunya
XAVIER BIGATÀ I RIBÉ

Conspller de PoHtica Territorial
i Obres Públiques
AGUSTí CAROL 1 ~OIX

Conseller d' AgricultU1 a.
Ramaderia i Pesca

o E C RET

231/1985.

XAVIER BIGA1'À I RIBÉ

Conseller de Política Territorial
15 cie Juliol. de concreció /uiJuyrafica dels limits del paratge naturul
dïn/erès nacional i de les reserves in tegrals dïnreres nucionol i de les re-

de

i Obres Pdbliques

,\('I"ces d'interès ;;oolò1!.ie i bo/ullie .1,,1,\

Aiguamolls de l'Empordà '
ANNEX
L'article 1.3 de la Llei 21/1983, de
28 d'octubre, estableix que la concreció topografica dels limi ts dels espais
protegits per la Llei esmentada ha de
ser aprovada pel Consell Executiu. a
proposta del Departamen t. de Politica Territorial i Obres Públiques, vist.a prèviament la formulació de l'informe corresponent ,de , la comissió
cientifica creada per l'arlicJe 7 de Ja
Llei.
Vista la proposta de concreció topogràfica elaborada pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques:
Atès el contingut' dels in{ormes de
la Comissió Cientifica i de la Junta
de Protecció dels Aiguamolls de l'Empordà;.
A proposta del Conseller de Politica
Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

ArLide primer. - - S'apròva Iu con creció topogràfica dels límits dels paratges naturals d'interès nacional i
de les reserves integrals d'interès
zoològic i botànic dels Aiguamolls de
l'Ernpordà, d'acord amb la delimitació especificada en l'annex del present Decret.
Article segon .
D'acord amb el
que disposa la disposició final primera de la Llei 12/1985, d.e 13 de juny,
d'espais naturals, els paratges naturals d'interès nacional delimitats pel
present Decret pref\dran la denominació de parcs naturals i les reserves
integrals d'interès zoològic i botànic
adoptaran la de reserva natural integral.
Barcelona. 1.5 de juliol de 1985.
JORDI PUIOL

President de la Generalitat

de Catalunya

Limits dels paratges naturals d'interes
nacional
POLÍGON I

T.M . de Castelló d'Empúries
S'inicia el poligon en la desembocadura del rec Salins, continua per
la línia de costa en direcció NE fins
a l'alçada del vial principal del sector -La Rubina-, d'acord amb l'ordenació del vigent Pla General d'Ordenació de Castelló d'Empúries (plànol
núm. 0- 181 Prossegueix per la V01"3
occidental d 'uquest vial durant uns
1518 m fins que. en arribar a ralçada
del vial trans\'ersal mes pròxim "lI
rec Mange (sempre segons l'ordenació abans esmentada), travessa el
vial principal. continua durant uns
180 m per l ' alin~ació esquerra de l'altre vi a l esmentat i pren aleshores la ·
direcció N n tr~1\'CS d'un límit de par' C'8J-les ppr arribilr al rec Mangé. A
pal' tir d'nquest punt. envolta l'illfl
pxisl.ent t'lI dil-n, ió nnlihorària. :>UC cessiVC1ment. pel rec Mange, tot- in ,
cloent-lo. pel Grao. a través de la· di ·
visòria municipal amb Roses, i ,10vament pel rec Mangé {ins a retrobar
el vial principal. el qual travessa per
segona vegada i continua per la seva
vora 'occidental fins a confluir amb
la carretera de Roses (C-260), que
travessa, i per la qual continua. tot
excloent·la. fins a la di visòria municip:\l amb Roses.

T.M. de Roses
Continua pér la carretera esmenta- o
da en direcció .a Roses, Entre els quilòmetres 41 i 42 pren el carà{ que oeix
a l'csqucrr;1 i condueiX al ffiJS de la
G;lrriga. En arrlb;lr a b urbanització
"les Garrigues" abandona aquest cam í
pér excloure-la tot cenyint-se per l'Oest
:r1 límit de les zones edificades i continua pel eumi que en direcció NO es
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dirigeix vers la carretera (Carni Vell)
de Palau-saverdera fins a arribar al

per b riba dreta del qu;)I, tOl incloent-

terme municipal de Palau-saverdera.

lo. pm5segueix fins a la divisòria mu nicipal amb Cnsl.elJ¡", d ·Empuries.

T.M . de Palau-saverdera

T.M. de Caslell<i e/'Empúries

ProssegueIx pèl mateix camí fins al
trencall a la: dreta què es 'troba e'n
el cOstat SE de la bassa formada per
una antiga extracció d'àrids. SegueÏX
aquest tot deixant a Iu seva esquerra

Prosse.!<'ueix per la riba dreta dAI
rec del Moli fin's a la seva confluèn-

una altra bassa situada més amunl
i es dirigeix després en direcció NO

fins a la carretera (Carni VellJ de Palau-saverdera, amb la qual es troba
en ' el punt en què talla el l'ec del Mas
Blanc. Segueix aquesta carretera fins
al (lm I. 9 on pren un II:encall a l'esquerra que. després de travessar el
carni rural de Palau-saverdera a Castelló. dUll als Masos de Vilaüt una
vegada creuada la divisòria municipal amb Pau.
T.M. de Pau

Segueix· el carni esmentat. Arribat
als Masos' de Vilaüt, els voreja tot
incloent-los i continua en la mateixa
direcció fins al carni rural de Pau a
Castelló tot just on aquest creua el
rec Tort. Pren aquest camí i segueix
per la primem desViació a ra dreta i
la seva prolongació fins a trobar el
terme municipal de Pedret i Marzà.
T .M . de Pedret i Marzà

Continua per l'esmentada prolongació fins al punt en què talla el
cami que, des · del camí, rurtd de Pa.u
a Pedret,. condueix al mas Pere' Pau.
Segueix aquest .camí, allunyant-se del
mas Pere p'au, fins a trobar el camí rural de Pau a Pedret que segueix fins al
nucli de P·e dret. Travessa aquest nucli

i prósseguefx per la carretera que en
surt en direcció a Castelló' d'Empúries firis al limit amb el t.Arma muni cipal de Penlladn.
T .M . d e Peralada
S ~ gt.¡eix I"csmenLada carretera fins
que. una vegada passaLs l'Estanyol.
I"Ermita de Sarit Joan ses Closes i el
Mas Xirivilla. creun el rec de~ Moli.

674

cia amb la Mogueta, IJ creua i conti-

riua, t'6'1 incfoerit-b, per la seva ríbJ
Met:! fins ' ;i la sevJ confluència amb

el ree deis Salins per on discorre fIns
a la seVa deSemhocadura , pònt inici~l
d!!1 1"hlígon.

POUCON

1l

T.M. de Castelló dBmpúries
Segueix, tot

incloent-lo, el

curs de

la Muga per ¡!l.. ·riba esquerra des de
la desembocadura fins a l'alçada del
Mas Benet Túries. Alli talla el riu
perpenditulal'ment. al seu eix i con·
Linua cn direcció SO pd cami que
uneix aquest mas amb aqueU altre
cami que duu de I" carretera de Roses al Mas Túries i !ü càmping -La
Laguna -. Creua aquest darrer carni
tot inanteriint la direcció SO fins a
trobar el Via:! recentment obe'rt (1978)
que va cap al mas Comes. travessa
els estanys d'en Túries i fineix prop
de. la Rogera, pel qua] discorre en
direcció a la carretera de' Foses (NO)
durant uns 150 m. fins a la confluència amb el cami que c:onduei .\ !l Clill
Perel. de la Gallilll ~ rn Continua per
:lquest c:lmi i, tot deixanl ci m;,s al N.
va a trohaT el camí que ve del MJS BelIes~uard pel que discolTe en direcció
a Castelló d'Emp.ú ries fin s i:I trobar AI
t.rencall a l'esquelTll qUE' mena a In
granjn Mundet. AITiba( a aquest
PUI]t segueix aquest trencaU i In seva
prolongació fins a t.robar Iu carrete ·
ra de Sunt Pere Pescador en el km 1"
hm S, a tom;¡r :l can . Reixac, tot just
a l'indret d'on arrenca el carni que
coridueix a cari Llobet. pel Qual segueix fins a arJibar a aquesta casa
una vegada delxat.s a l'esquerra els
masos d'en Vera i d'en Sabater. A
partir dè can !.;lobet continua durant
uns: 680 m pel' camí que se'n separa
en direcCió Na i, a cOntinuació; per
un trencall a l'esquerra durant uns
50 m, fins ' a trobar la divisòria ' munF
cipal entre C:astélló" d'Empúries j For-

tià. Continua per. aquesta en direcció
SO fins a . ltrrilfa.r al límit del terme
municipal de Riumors i, a partir d'aquest pu ni, oncònfli.leixe"fi el~ límits
dels tres riHmicipis esmentats, pren
la finia dè se¡)àració. entre els termes municipals 'de Ca:stenó d'Empúries i de Riumors fins a arriba( a J;¡
intere"scció ' corTmna amb ellimit del
terme municipal de Vilamacolum, en
el rec Si rv en't; Davalla per aquest
rec, que separa· els termes de. Vilamacolum i Castelló d'mpúries , fins ;1
trobar el límit del termf' municipal
de Sant Pere Pescador.

exèloetit el sòl ur.títl, deliinitat pel Pla
Ge.iieral de Srint Pere PEiscador (versió a:provllda ¡itov!sioñalment el 9 cic
n1:lr(' de HJn4) i enllaçar després amb
el ca mi Q\1è COlTe pnraHel n Iu carrr-t.era cie Sant Miquel de Fluvià fins a
tocar el tertne municipal de Torroella
de Fluvià. A través del límit amb
a.quest terme municipal, travessa el
l'ili i troba en e l cenl.re del se u llit el
plint. co mu ent.re ols li!nils del s termes municipals de Sant Pere Pescador. Sant Miqllèl df' Flnvià . Vont.ll.llo
i l'Arment.ern .
T.M . de l'Armentera

7' .A·I . de SallI ¡'r/'r l'i' .\('otlnr

Des del rec Sirvent. en ('1 punt qUI?
fa ¡;Ie terminal amb els termes muni,
cipals de CasteHó d'Empúries i Vilamacolum, ~egueix, en direcció S. durant Uns 320 m, .e l rec que coincideix
amb el IIrriit municipal amb Vllamacolum flns 'R la seva confluència amb
un altrp rec que procedeix del SO . En
aquest punt pren . e n direrrio E. una
divisòria entre conreus fins :! troh:lr
L!n cRmi que avanvl. cap RI rec Sir\·ent.. Cont.inuR per flquest cami i n
uns 80 m troba a la dreta el carni de
les ClIes PI?] qual co ntinua en direc ·
cio E i. ril'és endavant. S. fins que
pel cami dels. Estanys i e l cam i dp
CortaJet. tot· aelxant. ci Co rtal Vell
OT n6rd. arnòa a trobar la carretera
de Castelló . d'Em'púries n Sant Pere
Pescad6r. Prossegueix per aquestu
carretera en dit'ecció a Castelló d'Em
púrIes' firis ai cl\mi a l,i dn~ta que
s1 'n sepm-a a uM 200 In al sud del
re,ç S.lrVent" ~15IU~: di:;9\)rre f¡ps que .
aL·¡;.i·bai !Ir les , immeçl.i.aciOf!S de la u~
banitza.ció -Fluvià. Me,rina-, en el pac
r:atge
del Joncii.i--., pren
una di visòria entre conreus que coinciéleix amb el ' 1lmlt de · les pa'rceHes
cadgstrals ni.rríl . 51 i 52; i que du, una
vegada travèssat. el rec Sirvent.. ui
vér1:fl)( ocd<fenlA.1 dpl pulígon que for rtlFÍ ,lquesta u l'b(ln i l.zuci6, In qua I voreia _pel seu limil ocr.idr-ntal tot excloent-la. En urribur al Fluvià, ,;e mun ta pel marge esquerre tot prènent ¡a
direcció SO, fins a trobar el c'a mí del
tV1ig,
pel qual con tinua i travessa
p.érpendicularment el pont de Sant
Pére per a: segt,jir. el camí de la vora
del nu i el cari al de Sant Pere tot

de .Ies .Feixes

A ¡><;trtir del termena·l esmentJt,
acaba de creua!' el riu' per la divisòria municipal entn! Ventalló i l'Armentera i. a la seva riba dreta pren,
en sentit desMrident: el camí contigu
a aquesta. AI cap d'uns 150 m s'allunya de ' J-:r riba; ell diTecció SE, per
¡{co!;{ar-s'tridesprés progresstvament
fins Et- trobrer tes tnstaliacions esportives mlmtcipa:ls qoe Bei xa' a la dreta.
En a:r.riba-r a la torrl1uència amb l'an7
t.ic curs del- rii.l., pren una desviació
a. la dreta.. en direcçió a l'Armentera.
Cf,iJe a:b~nd,oriailIis, 80 ni més ~~davant
pet ~J.lJr despoos els c.anH.ns qu.C';
spcc'è sslvamení en di recd6 SE, NE i
SE; detrm1ten, tot inè1oent~los, els conreus adjacents a l'antic curs del riu
i : oondoe:i:xen. fintriment a la carretera de l'Armentera; a Sant P¡¡rE¡ Pescador (;onJinua per la carretera esmentada fins a arribar al límit entre
aq'uests dos municipis .

T.M. de Sant Pe"e Pesca(/or

Segueix la ca n'etera procedenl de
l'Arment.era fins a tmbar el límit d e l
Sòl Urbanitzable Programat (d 'acord
amb la. documentació del Pla Gene,
raT d'Ol'denació aprovada pro visio n a l,
ment. el 9-1I1-1984l. pel qual discorre
en direcció al riu per prendre a con,
tinuació la seva riba en sentit desCendent i. en nrribar al pont de Sant
Pere. ae:afRY. n la derla. el cumí d 'Empúries fins u In se vu intersecció amb
el ca rni que me n a a l Mas Martinet.
per la ri ua dret.a del riu. Seguei x
aquest darrer i, un:! \'èg :lda arrib:1I ~I
mil S es mentaL, el rec que pren suc-
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r~ i;<:Iivan1en t

lé, direccio ns S , E, SE ,
ScSE i S i arrib'a al cilmping "L:l Ga ",íútR.. , èl qUAl deixa fora , Per la carreter:1 que óuu al (';15C IIrb~ de SanI
Pe re , VI\ n. trobar- el segon r:ec pa ralllil a la pl:.i.lia a comptar des d 'aquesIÜ, pI',!, qual sl:lgue ix i pel qU i! , d es
prèS de travessar el c;¡mf.1ing .. Aquar ius. va a trobar el rec que delimita
per l'est les feixes del Cortal de la
Vila. En arribar al 'Camí del Cortal
de la Vila, continua per aquest vers
l'interior l, uns 95 m després, per la
primera desviació a l'esquerra I després pel rec que arriba pel NO a la
bassa coneguda com cLlacuna de la
Devesa •. Voreja aquesta darrera bassa a través de les divisòries entre
conreus que hi lIinden pel nord i per
l'oest. Continua, després, al llarg d e l
Ifmit del càmping adjacent durant
uns 250 m en direcció a la platla. En
arribar a aquesta, continua pel límit
oriental dels càmpings en direcció S.
' tot incloent les dunes que limiten la
platja, tlnsa trobar el camí Que delimita pel sud del càmping "La Ballena Alegre. pel qual continua, ' així
com, tot seguit, pel camí Que en la
mateixa direcció ' mena a Can Caramany fins que. deixada al nord aquesta casa, troba el riu Vell, límit municipal amb l'Escala.

gus a la bassa coneguda com ela Gorgiu incloent aquesta bassa fins a trobar un rec que- discorre cap' al NE,
Segueix aquest rec fins a la seva
confluència amb el riu Vell, divisòria municipal amb Sant Pere Pescador, i aq1lest per la seV9 liba dreta
fins a la seva desembocadura.
T ,M , d e Sant Per e Pescador

Seg ueix tota la \ínia litoral inclosa
111 desembocadura del riu Ve ll , fin s
a l I¡mit mun icipal amb Ca ste lló d'Empúri es.
T .M . de Cast elló d ' Empúries

Segueix tot.a la lín ia litor a l fin s a
la desembocadura de la Muga que,
ai xi ma teix, inclou ,

R eserl' e.~

T .M. de ¡'Escala

Parteix del punt on el riu Vell
creua el camí procedent de Can Caramany. Pren aquest camí tot mantenint la direcció EO fins ala crui1la
amb el que duu a Cinc Claus, el qual
segueix en direcció a aquest veïnat
fins a arribar-hi. El voreja, tot in cloent-lo, així com també les jonqueres que es troben al S d'aquest veïnat, tot seguint el límit d 'aquestes
amb els terrenys conreats fins a trobar el carni que, procedent de la carretera de Vilademat a l'Escala, mena
a Cinc Claus. A partir d'aquest punt,
continua pel camí esmentat en direcció a 'Cinc Claus durant uns 300 m ,
fins a la cruïl1aamb ' el camí d'Empúries que procedeix de la carretera
de Sant Martí d'Empúries. Segueix
aquest camí en d1recció a Empúries
fins , que , una vegada creua t el rec
que en direcció SN avança cap al
riu Vell , pren aquesta matei xa direcció de ixant a l'est els conreus conti-
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int egral d'int erès ::nològ ic
i botànic

RESERVA I NTEGRAL

SECTOR

l

A

T .M . de Castelló d 'Empúries

S'ini ci a en el punt situ a t poc abans
del km 40 de la carretera de Ros es
(C-260l, on neix un carni que es dir igeix cap al SE, tot d eixant el mas
d e ela Rajoleria. (a ctualment ~Hostal
la Llar.l a l'E. Pren l'esmentat caml '
fins a la confluència 'amb aquell altre que delimita la parceHacló provinent de la desamortització dels béns
de la Marquesa de Medina Sidonia,
pel qual continua en direcció SO durant uns 320 m, fins al punt a partir
del qual ava nça perpendicula rment a
la carrete ra de Roses fin s a trobar-la
en el punt que correspon ~l km 39
hm 6, Continua a ran de la carreter a, que s'exclou, fins al punt inicial.

SECTOR B

T.M. de Castelló d'Empúries

Té com a principi el punt de la
carretera de Roses (C-260l situat en
el km 39 hm 6. Continua per aquesta carretera i travessa el límit municipal amb Palau-saverdera.
T.M. de Palau-$averdera

Discorre breument per la carretera
de Roses i, a continuació, per la que
es separa d'aquesta en direcció cap
a Palau-saverdera (Carni Velll.
Continua per aquesta darrera carretera, tot excloeM la caseta de l'Estany, fins a la confluència de l'antic
camí que, amb direcció NO, se'n separa en el km 3. hm 7.5. Prossegueix
per la vora NE de l'estany de Palau
tot seguint el límit dels conreus adjacents fins a arribar a la carretera
(camí rurall de Palau-saverdera a
Castelló, que travessa tot seguint en
direcció oest un antic camí, durant
uns 130 m, fins a trobar uns afloraments granítics al bell mig del cami.
En aquest punt gira 00" a la dreta,
voreja el turó per la banda de llevant
i arriba al carni que mena a l'estany
de Vilaüt, per on continua i creua la
divisòria amb el municipi de Pau.
T.M . de Pau

Continua pel carni de l'estany de
Vilaüt. Arribat al qual el voreja fins
a l'extrem nord de la bassa rodona
tot resseguint el límit dels conreus.
A partir d'aquest punt, continua en
direcció SO per un camí i per la seva
prolongació en )jnia recta fins al rec
Tort, per la riba dreta del qual davall.{l., tot incloent-lo, fins a la seva
conOuència amb . el rec Madral, divisòria municipal amb Castelló d'Empúries, per la riba esquerra del qual
remunta fins al pont del carni que ve
de Torre Mamau.
T~M .

de Castelló d'Empúries

Des del pont esmentat pren el camí
de Momau en direcció ' SE durant
uns 550 m. fins a trobar un rec que

e! talla perpendicularment. Continua
per aquest. en direcció NE. durant
uns 360 m, fins a trobar. a la dreta,
el límit entre els estanys I els conreus. Continua per aquest límit en
direcció SE fins a trobar la carretera (carni runill de Palau-saverdera a
Castelló d'Empúries. Continua per
!aquesta direcció a Palau-saverdera
fins a trobar a la seva dreta, auris
275 m, el camí que es dirigeix a la
casa de l'Estany (Mas de les ' Close's
del Tec). Segueix per aquest fins a
la casa 1. a partir d'aquesta, segueix
el carni que condueix a la carretera
de Roses (C-260). on retroba el punt
que correspon a l'inici del poligon.

RrsrRVA INTEGRAl

Il

T .M . de Castelló d'Empúries

Des del punt del litoral situat en
la prolongaciÓ del límit S (d'acord
tamb j'alrfurització vigent) del Qàmping -La Laguna., va. a buscar aquest
¡¡mit i el segueix fIns al cami d~ac
cés al càmping pel qual continua en
direcció N-NO i, una vegada troba el
talús de la Muga, en direcció parallela al curs ascendent del riu durant
38 m . En aquest punt abandona l'esmentat camí i pren la direcció perpendicular a través d'un límit de conreus per confluir amb el final del
carni procedent del mas Túries. Remunta aquest carnI. fins al mas, deixa
aquest mas al nord i envolta a continuació l'estany d'en Túries a través del
¡¡mit amb els conreus adjacents ·fins
que, .ja en el costat oposat, convergeix amb el carni que ha travessat
l'estany procedent · del mas esmentat.
A continuació. segueix el rec que discorre en direcció SO fins a trobar el
carni que baixa en direcció SE. Des
d'aquest punt segueix en línia recta
fins al mas Manuel Brossa, tot coincidint parcialment aquest recorregut
amb el del rec que limita els terre.nys propietat de la Generalitat de Catalunya. Voreja el mas Manuel Brossa i el deixa a l'oest per enfilar el
camí que mena al mas ' el Cortalet.
Deixa aquest mas a l'oest i 'pren duni.nt uns 260 m en direcció S el camí
qu'e ve del mas Gou l la seva prolongaciÓ fins a trobar a la seva dreta un
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rec envoltat d'oms que es dirigeix
cap al rec del Molí. Continua per
aquest rec i després pel rec del Molí
fins al barracot del Cortalet. Segueix
després el carn! del - Matar fins a
aquest mas i. deixant-lo a l'oest, segueix en direcció a la costa pel camí
que duu al càmping -.Almatà •. En arribar a aquest càmping el voreja pel
nord a través de la divisòria de propietats i, tot m a ntenint la mateixa direcció, troba la linia de costa per la
qual prossegueix Rns al punt inicial.
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III

T .M. de Sant Pere Pescador
Comprèn l'illa de Caramany situada aigües amunt del Fluvià, a uns
2000 m del

riu.

¡¡

desemhocadura cI'aquest

Llei 22/1984, de 9 de novembre, que declara Paratge Natural d'Interès Nacional una part de la vall de Poblet [DOGC, 30.11.1984].

LLEI

22/1984,

de ~ de novembre, que declara paratge
lIatural d'interès nàcrona{ ' una 'part di!
la vall del monl'stir dC? Poblt>t

EL

PRESIDEI> T DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

Sia notori ;¡ tots els ciutadans que el
Parlament de Catalunya ha, aprovat 1
jo, en nbm , del Rei i d'acord amb el
que establei'¿ l'article 33.2 de l'Estatut
d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI
El monestir de Santa Maria de Poblet.
pel seu passat i pel seu present, és un
dels més importants de Catalunya i un
dels mes característics de l'ordre de
Císter a tot el món. Des de la' fundació
el 1150, el monestir fou protegit ' pel
comte-príncep Ramon, Berenguer IV i
pels seus successors i ha estat panteó de
molts dels reis més de's tacats de la confederació catalano-aragonesa.
El conjunt monumental de Poblet afegeix a l'austeritat del temple abacial i
a la bellesa del claustre i de les dependències monàstiques, fetes amb un caire
cadà vegada més sumptuós i allunyat de
la: ptimitiva austeritat cister~enca. Ull
seguit de , depen,d ències aixecades al llarg
dels segles di ris tres recintes difereTlts,
qui .filn del monestir un dels millars
cÒ01{j"endts, per a estudiar l'estructura
d'una abadia cistercenca.
L'aspecte extern del monestir es va
acabar de transformar amb les obres de
fortificació que hi manà de fer el rei
Pere III , a partir , del 1369, seguides de
lei Càmbres , reials i del Palau Reial o
del tei Marti, que ' va , quedar inacabat
a la, mort del rei el 14<l6.

Aquest conjunt monumental va ésser
malmès seriosament per les espoliacions
que s'hi feren a partir' de l'el<claustració del 1835.
La Comissió de Monuments Històrico-artfstics, que hi començà d'interVenir
el ,L849, deturà en part les espoliacions,
que amenaçaven de no deixar-hi cap element arquitectònic notable, i gestionà
que el monestir de Poblet fos declarat
monument nacional, cosa que féu una
Reial Ordre del 13 de juliol de 1921.

La reconstrucció i la recuperació de
Poblet foren empreses seriosament pel
diplomàtic i fin an cer Eduard Toda i
Güell, el qual el 1930 creà ~l Patronat
de Poblet i féu que el 1935 (os reconciliada l'església del monestir. El 1940
s'hi instaJ.là de nou una comuhitat ci stercenca, i des d'aleshores l'obra de restauració material i espiritual h :1 continuat sense parar.
Des que el 1981 es (<.!L! C;IITCC del
monument, la Generalitat de Ca talunya
ha continuat la tasca de restauració de
Poblet amb la reconstrucció de part dels
murs (orans i del Pal :1U Abacial, que es
preveu que serà el (utur centre d'estudis monàstics.
Aquesta Llei de declaració de paratge
natural d'interès nacional de l'entorn
del monestir és un pa s totalment necessari per a evitar la degradació, ja començada, del marc natural que envolta
el cenobi.
Article I
'Es de clara paratge natura! d'interès
nacional 'una part de la vall d el monestir
de Poblet, amb la finalitat de conservar-ne i defensar·ne el medi, de pre"
servar-ne el paisatge, de defensar, con-servar i restaurar el patrimoni natural
i de protegir les explotacions agràries
existents dins seu en el moment de fer
aquesta declaració, d'acord amb el que
disposa l'article 4 de la Llei 15/1975,
del 2 de maig, 'q ue regula el s espais na ·
turals protegits.
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Article 2
La zona declarada p;¡r;¡tge natural d'interès nacional afecta cls tcrmCs municipals de Vimbodí i l'Espluga de Francolí. Els límits geogràfics són determi- ,
nat per una línia irregular que segueix
els accidents orogràfics següents i uneix

Coordenades

Longitud (E)

A
B

1° 3' 09"
l ' 5' 16' 4"
l ' 6' 43' ï"

e

de manera poligonal els punts següents
(donats en el 'sentit de rotació de les
agullcs d 'un rellotge). Oest: b;¡rranc dc
Tornés fins al punt A. Nord: línia recta
des del" punt A al punt B. Llevant: línia
recta del punt B al punt C (zona dcl
mirador de la Pena). Sud: cota 1000 de
la serr;¡ dc Prades.

Latitud (N)
41 ' 22 ' 36' 4"
41 23 ' 51' 6"
41 - 21' 56' 3"
0

UTM
336950-4582500
340150-4584750
342100-4581150

(Les dades numèriques corresponen al plànol Espanya I: 50 .000, full 417 , sèrie M 781,
Ed. 4. AMS l'Espluga de Francolí.)

Article 3
Als efectes urbanístics, l'àrea afl!ctada té la condició de no urbanitzable. El
planejament urbanístic, de qualsevol
grau, que es redacti' en els municipis
afectats s'ba de sotmetre als criteris
d'a'questa Llei i de les normes que la
desenvoluparan. S'ba d'elaborar un catàleg de totes les edificacions legalment
construïdes que J:¡i ha i preveure'n els
mecanismes de transformació i d'ampliació.

Article 4
Les reformes dels edificis existents
legalment construïts en, l'àrea declarada
paratge natural d'interès nacional i , els
edificis que s'hi construiran en el futur,
d 'acord amb el planejament urbanístic,
redactat amb submissió a aquesta LIei,
no poden, per la situació, el' volum, l'alçada, les tanques o qualsevol altre element, contrastar amb les característiques morfològiques i cromàtiques del
paisatge.

Article 5
Sens perjudici de) desenvolupament
ulterior dels plans, de les re gla men tacions i d'altres mesures, só n expressament prohibides' per aq uesta LIci les ;¡ctivitals següents en tota l'à rea ¡¡ fe ctada:
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a) Qualscv ol movimcnt de terres o
Jctivitat extractiva que comportin una
modificació de la geo m o rfol(l~i; : ac tu :¡J
de la ~o n a.
¡,)

Qualsev\\1 mena t! ';¡ bilc,IIn ent d 'c, de rune s n de t! eix:d le",

co mbr arie~.

el La construcció d'cmh~~samen"
d':ligu:l. exceptuant el s que son nec ess:; ri s per a Ics cxplotac iones agricoles exis_ tent s. Jus tifi cadament i de mane ra excepcional es poden autoritzar aquell s
que són d es tinats al subministrament
d'Jigua per a usos de boca.
d) La instal1ació d'elements artificials
de caràcter ' permanent que hi ' limitin el
camp visual, trenquin l'harmonia del
paisatge o en de sfi gurin les perspect i-

ves,
e) La tala del bosc, sens perjudi ci
de la que és necessària per a I~quilibr i
del sistema vegetatiu i per a la realitzil ció de tallafocs i d'altres sistemes contra incendis, que s'han de fcr d'acord
amb un programa coherent de mesures
d~ prevenció.
n La plantaciÓ d'espècies vegetals
que no hi són freqüents.

g) La co¡'¡ocació d'anuncis, de tanques i de rètols publicitaris, aïllats o
no. Se n'exceptuen els que es caBoquin
com a senyalització del monestir, dels
vials i de les poblacions o indrets. Els
senyals s'han d'ajustar, pel que fa al
disseny, a la normativa grà fica de Ja

senyalització exterior adoptada pel Consell de Disseny de la Generalitat de ,Catalunya,
h) La circulació de vehicles motoritzats fora dels , indrets especialment
autoritzats, excepte quan correspon a
activitats 'a gro-pecuàries o, relacionades
amb la gestió del paratge, L'ajuntament
corresponent, mitjançant una autorització especial, pot permetre en casos
excepcionals la circulació de vehicles
motoritzats per la zona prohibida, Es
prohibeix qualsevol habilitació d'espais
per a circuits permanents per a mitjans motoritzats,

Article 6

I. Tot acte d'ús del sòl i d'edificació subjecte a llicència municipal que
hom pretendrà de fer dins l'àrea protegida necessita l':lutorització de la Direcció General del Patrimoni Artístic
del Departament de Cultura, Amb
:lqueS!;i finalitat els Ajuntaments de
Vimbodí i de l'Espluga de Francolí h:1Il
de tram etre els projectes d'obres abam
de concedir la llicència a la Comissi ó
Tècnica de Tarragona del Consell' del
Pa'trimoni Cultural, d'acord amb el Decret 188jl981, del 10 de juliol, de cre:¡ció d':l quest Consell.
2. Les restants 3ctuacions que hom
voldr3 emprendre dins l'àrea protegida
han d'ésser aprovades pel Departament
d ' Agri~ultura, Ramaderia i Pesca quan

Coorden ;¡dc,<;
A

I.on~itud

(El

l ' 4 33' 4"
1- 4' 32 ' 4"
I 4' 55' 7"
1 5' 32' 4"
l ' 5' 31' 2"
l '" 5' 20' 7"

B

e

D
E
F

són susceptibles de produir, directam ent
o indirectament, una pèrdua dels valors
naturals protegits per aquest;¡ Llei.
Article 7

L'incompliment o la infracció d'aquest règim especial de protcCl'JO est:llllert per ;¡ una part de la v,dl del
monestir de Poblet o I;¡ inobscrl':¡nça
de la ' normativa aplicable h:¡n d'é sser
sa ncionats d 'acord amb el que disposen
la Llei d'Espais Naturals Prote~its, la
Llei del Sòl, i llurs , reglaments d'apli cació, 1;1 Llei de Protecció de la Lega -'
litat Urbanística i les :lItres disposicions
específiques que, segons el caràcter de
la infracció, s'hi poden aplicar.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera , .- Atesa la Resoluci ó de la
Direcció General del Patrimoni Artístic, Arxius i Muse us del Mini ste ri de
Cultura, del 28 d'abril de 1980, per la
qual s'incoà t!xpedient de declaració de
conjunt històrica-artístic a favor' de
l'cntorn del monestir de P6bkt; vist
l'informe favorable de la Hcal ACJdemia de Bell~s Artes de San Fernando, i
conformement al que prescriu l'article 33 de la Llei del 13 de m;¡jg de
1933. es declara conjunt hi stòri co-artístic l'entorn del mon es tir de Poblet de finit per un polígon la dclimitació del
ql\al és donada pels punts geogràfics segiients:

LJtitud (N)
41 ' 22' 38 "
41 ' 23 ' 10' 4"
41 ' 23'23 ' 7"
41 ' 23' 22 ' 7"
41 e 22' 50 ' 3"

41 - 22' 40' 4"

UTM
339100-4582500
339100-4583500
339650-4583900
340500-4583850
340450-4582850
340200-4582550

(Les dades numèriques corresponen al pl ànol Espanya 1: 50,000, full 417, sèrie M 781,
Ed. 4, AMS l'Espluga de Francolí.)

Dins , d4ue,ta
pecíficament:
a)

cació,

Qualsevol

ZUJlJ

mena

es pruhibeix t!sdc nova edifi-

b) La construcció de ,gr¡¡nges, edificis o instaHacions auxiliars agràries de
'
qualsevol mena,
e) La utilització dels edificis agra-
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ris existents com a habitatge o per a
qualsevol altre ús, quan implica alteració de llur morfologia o llur volum
actuals:
Segona. El Consell Executiu pot
declarar necess3ria i urgent l'ocup;.¡ció
de qualsevol terreny de la zona declarada paratge natural d'interès nacional
als efectes' d'expropiació, en el marc
de l'ordenament legal vigent.

DISPOSICIONS TRANsnuRI ES

Primera. - Totes les activitats o les
explotacions de què parlen els articles 5 i 6 resten en suspens fins que
llur situació no s'hauri! ;¡dapLlt al que
disposa aquesta Lki.
Segon:!. .... Fins :d l1l<lm ent d·aprc).
var-se el planejament urb:lnistic que es
redactarà d'acord amb aquest" LIci. en
les edificacions existents legalment construïdes dins el paratge que és objecte
de protecció només s'hi poden ter obres
de reforma o de mod.ificació que no
comportin un augment del volum edificat ni una nova ocupació del sòl.
Tercera. - Fins al moment en què
el planejament urbanístic no haurà determinat les llistes dels materials i dels
colors permesos i prohibits, són prohibits, en totes les edifi<;acions de l'àrea:

- Les cobertes de terrassa i les inclinades d'un_ rpaterial altre que la teula
úab de ceràmica.

DISPOSICIONS

FINALS

Primer:!. - Es Llculta el Conseller
Executiu perquè dicti les disposicions
necessi¡ries per a desplegar aquesta
Llei. En especial, el Consell Executiu
ha de fer les gestions necessàries per
a ampliar les funcions que actualment
te assignades el Patronat del Monestir de Poblet, afegint-hi la de coll aborar en la conservaCió i la protecció
del paratge natural que declara aquesta
Uei.
Segona. Aquesta Llei entrarà en
vigor l'endemà d'haver-se publicat en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, " ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que efs Tribunals i les Autoritats als
quals 'pertoqui la facin complir.
Barcelona, 9 de novembre de 1984,
JORDI PUJOL

President de la Generalitat
de Catalunya
JOAN RIGOL I ROIG

- Els acabats de pedra aplacada
(però no els murs de maçoneria).
- Els pintats de faç:mes de color
blanc o de qualsevol altre que contrasti
amb l'entorn.
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Conseller de Cultura
XAVIER BIGATÀ I RIBÉ

Conseller de Política Territorial
Übres públtque.

Resolució de 29 d'abril de 1985, per la qual s'estableixen normes de
compliment obligat a la zona vedada de les nies Medes [DOGC,
31.5.1985].

RESOLUCIÓ

de 29 d'abril de 1985, ]Jer ' la qual s'estableixen normes de compliment obligat a la zona vedada de les illes Medes
La necessitat de salvaguardar la zona
vedada de les Illes !Medes, per tal que
no s'hi produeixin alteracions del seu
medi marí, obliga a establir unes normes de compliment obligat dins l'àrea
vedada que es determina a l'Ordre de
25 de novembre de 1983 (D.O.G.C. número 391, de 21 de desembre de 1983).
En compliment del que preveu la
disposició final segona de l'esmentada
Ordre,
HE RESOLT:

Article primer. S~estableixen les
normes següen ts que seran de compliment obligat a tota l'àrea vedada que
determina l'article 2. n ' de l'Ordre de
25 de novembre de 1983.
No s'hi podrà fondejar embarcacions, excepte en cas de força major.
Els visitants de la zona terrestre de les
illes Medes Ih auran d'amarrar les seves

,embarcacions en els llocs assenyalats a
aquest efecte. Les embarcacions n o podran romandre ' amarrades més teinps
del que duri la visi ta a les illes.
'
2) La velocitat maxima de n avegació
serà de 3 nusos, excepte, en cas de
força major.

3) Únicament s'hi permetrà la, presència de vaixells i cabussadors des de
la sortida fins a la posta del sol. Aquest
horari serà considerat com de visita
de la zona vedada de les illes Medes.
4) Per tal de donar compliment al
que estableix l'.ordre de 25 de novembre
de 1983, no ",'hi podrà emprar cap art,.
instrument o aJ1~ l'(: 1l ¡.]p pesr·íI·

Article segon, ~ L'incompliment del
que esta91eix ci present Reglament serà
sancionat d'acord amb el que disposa
l'article 4. t de l'Ordre de 25 de n.ovembre de 1983.
BarceloI1:l, 29 el 'abril cic '19R).

1)

EDELMIR SALICHS I OLIVER

Director General
de Pesca 'Marítima
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Decret 59/1986, de 27 de febrer, sobre mesures de protecció de les
zones forestals de la serra de Collserola [DOGC, 17.3.1986].

DECRET

59/ 1986, de 27 defebrer, sobre mesures de protecció de les zones forestals de la serra de Collserola.
La gran zona forestal del rnassís de Collserola té, encara avui, unes àrnplies superfícies
arnb el seu caràcter natural poc alterat. La proxirnitat al rnassís d'irnportants nuclis de població tant al vessant rneridional corn a l'oriental,
i de ponent a nord, i la influència física que tenen les rnasses forestals en la regulació dels règirns de pluviositat, en la prevenció de desprenirnents de terres, en la defensa contra l'erosió
i en el paisatge en una àrea de densitat dernogràfica notable, aconsellen que siguin dictades
unes norrnes de protecció que regulin tant els
aprofitarnents forestals corn els cinegètics, que
serveixen per fornentar l'acció restauradora als
terrenys desproveïts de vegetació, i que irnpedeixin que es pugui alterar, rnitjançant la construcció d'edificis, de carnins, de pedreres o per rornpudes, el caràcter de les àrees que són qualificades corn a forestals.
Atès el que estableixen la Llei de Forests i el
seu Reglarnent;
A proposta del Conseller d'Agricultura, Rarnaderia i Pesca, i d'acord arnb el Consell Executiu,

DECRElO:

Article 1
-1.1 Les finques forestals de propietat pública situades dins l'àrea assenyalada pels límits fixats a .l'Annex 1 es declararan d'utilitat pública, havent fet prèviarnent els tràrnits que preveuen l'article 8 de la Llei de Forests i els
concordants del seu Reglarnent.
-1.2 Les finques forestals de propietat privada
situades dins l'àrea assenyalada pels lírnits fixats a l'Annex 1 es declararan forests protectores, havent fet prèviarnent els tràrnits que assenyalen l'article 7 de la Llei de Forests i els concordants dei seu Reglarnent.
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-1.3 D'aquesta delirnitació queden exclosos
els espais que el planejament urbanístic dels rnunicipis que s'hi troben inclosos classifica corn
a sòl urbà o urbanitzable prograrnat, així com
els vials pÓblics de caràcter interrnunicipal existents actualrnent o que es puguin construir en
el futur.
Article 2
La realització d'aprofitarnents de qualsevol
rnena dins les forests declarades d'utilitat pública s'haurà d'adequar al pla dasocràtic corresponent, per a la realització del qualla Direcció
General del Medi Rural establirà la col'laboració necessària arnb l'entitat propietària de la
forest.
Article 3
-3.1 Els aprofitarnents forestals a les forests
declarades protectores es regularan rnitjançant
els correspónents Plans Tècnics.
-3.2 Per a la realització d'aquests plans els
propietaris es podran acollir a les subvencions
establertes pel Departament d'Agricultura, Rarnaderia i Pesca per a zones d'influència d'espais naturals protegits, que podran arribar fins
al 1000/0 del cost del projecte.
-3.3 En els casos que es consideri convenient
per la urgència i l'interès dels Plans Tècnics,
aquests els realitzarà la Direcció General del
Medi Rural rnateixa.
Article 4
-4.1 Les activitats cinegètiques que tinguin
lloc dins de l'àrea corn presa pels lírnits establerts
a l'Annex 1 seran regulades rnitjançant Plans
d'Aprofitarnents Ciengètics.
-4.2 Aquests Plans, que han d'ésser avalats
per un tècnic 'forestal cornpetent, els presentaran els titulars de les àrees de caça en el cas de
terrenys cinegètics en règirn especial i els redactarà la Direcció General del Medi Rural en el
cas de terrenys d'aprofitarnent cornú.
Article 5
Els titulars d'aprofitaments ramaders en l'àrea
inclosa en els límits de l'Annex 1 hauran de con-

certar el sanejament ramader amb els Serveis
de Sanitat Animal.
Article 6
Els terrenys inclosos dins els límits de l'Annex l, i que actualment estan desforestats, hauran d'ésser restaurats per algun dels procediments que assenyalen la Llei de Foment a la Producci6 Forestal o les normatives específiques del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Un representant d'entitats protectores de la
natura.
Dos representants dels propietaris forestals.
Un representant dels titulars de les àrees privades de caça.
-9.2 Els membres de la Junta, els nomenarà
ei Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
a proposta de les entitats representades.

DISPOSICIONS FINALS

Article 7
Pel seu especial interès com a reducte encara
natural, es declara Reserva Natural Parcial,
d'acord amb el que estableix l'article 24.3 de la
Llei 12/ 1985, d'Espais Naturals, l'àrea següent,
els límits de la qual són expressats a l'Annex 2.
Reserva Natural de la Font Groga, amb una
superfície de 80,9750 ha.
Article 8
Dins els límits de l'Annex 1 no és permesa la
circulació amb mitjans motoritzats amb finalitats esportives o d'esbarjo fora de les carreteres
públiques i de les pistes i dels camins de 2 metres d'amplada com a mínim.
Article 9
- 9.1 Per tal de realitzar el seguiment dels
Plans d'Aprofitament Forestal i Cinegètic i d'assessorar a la Direcció General del Medi Rural
en matèria forestal, cinegètica i de prevenció
d'incendis, es crea una Junta Consultiva de la
qual formaran part:
President:
El Director General del Medi Rural.
Vocals:
El Cap dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Un representant per cadascun dels Departaments següents:
de Governació,
de Política Territorial i Obres Públiques,
i de Comerç, Consum i Turisme.
Un representant de l'Ajuntament de Barcelona.
Un representant de la Corporació Metropolitana de Barcelona.
Dos representants d'Ajuntaments amb ter·
renys dins els límits establerts per l'Annex 1.
El Cap del Servei de Protecció de la Natura.
El Cap de la Secció de Caça i Pesca del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
El Cap del Servei de Sanitat Animal.
'Un representant de la Federació Provincial de
Caça de Barcelona.

-1 Es faculta el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca perquè dicti les disposicions _
que calgui per a l'execució i el desplegament
d'aquest Decret.
-2 Aqu,¡:st Decret entrarà en vigor l'endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat- de Catalunya.
Barcelona, 27 de febrer de 1986
JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX 1

Es fa la descripció dels límits segons la normativa indicada en partionaments, començant
pel punt més septentrional i seguint la direcció
de les agulles del rellotge.
Els límits estan compresos entre:
552' 5" W; 541' 20" E de; longitud i
4129' 5" N; 4123' lO" S de latitud.
El punt més septentrional es troba en la intersecció de la riera de Sant Cugat amb la línia
fèrria de Cerdanyola a Barcelona.
A partir d'aquest punt segueix el traçat de la línia fèrria fins a la seva cruilla amb l'autopista A-29,
i segueix, a partir d'aquí, el traçat d'aquesta carretera que en determinats moments coincideix amb
el límit entre els termes municipals de Cerdanyola del Vallès i Santa Maria de Montcada, fins a
entrar en el terme municipal de Cerdanyola del
Vallès on, seguínt la carretera que es dirigeix al
recinte del cementiri hebreu i recorrent les vies perifèriques de les instaI·lacions del recinte, el voreja.
En el punt d'intersecció dels termes municipals de Barcelona, Cerdanyola del Vallès i Santa Maria de Montcada pren el límit dels termes
de Barcelona i Santa Maria de Montcada, segueix vorejant les insta¡'¡acions del cementiri i
prenent l'orientació Nord deixa la línia que li-

685

mita els termes municipals i s'endinsa en el de
Santa Maria de Montcada fins que, seguint la
mateixa orientació, retorna al límit entre Santa
Maria de Montcada i Cerdanyola del Vallès fins
a trobar-se amb el torrent Cargol, el curs del
qual segueix fins que aquest no creua amb
l'autopista A-29; en aquest punt, vorejant la falda de la muntanya i les naus industrials de la
casa Renault, creua el límit del terme municipal i passa al terme muncipal de Barcelona i,
prenent la direcció Est, s'enfila dins l'escola Elisenda de Montcada, pren 'Ja direcció Sud per
l'escola Font dels Euc~liÍ>tus i segueix pel carrer S. Codines i continua pel carrer d'Argensola, vies pertanyents li la zona urbana anomenada
Ciutat Merid{ana, vorejant la urbanització Torre Baró i per una pista forestal surt a la carretera alta de les Roquetes enfront de les runes
de Torre Baró, recorrent el seu traçat fins a 300
metres abans de desembocar al Passeig de la Vall
d'Hebron, punt on, prenent l'orientació. Oest,
cedeix a les construccions de Can Santgenís i
segueix el llit del Torrent Casa Quintana, aigua
amunt fins .a trobar-se amb la carretera de Cerdanyola a Horta, el traçat de la qual segueix fins
al quilòmetre 9,5 on pren el llit del torrent Casa
Notario i el segueix aigua avall fins que aboca
al Torrent de Fondenib, i segueix el seu llit aigua
amunt passat per davant les instaHacions de
l'IM Psiquiàtric, rodeja les instaHacions del Parc
del Laberint per la pista forestal fins que creua
el Torrent Duran.
En aquest punt, amb orientació Est, continua en línia recta fins a creuar el Torrent Genaret, voreja les instaHacions de la Residència
Sanitària Francisco Franco i continua pel camí
que voreja Sant Genís de les Agudelles pel carrer de Saldes.
Pren el carrer d'Olvan, creua el Torrent Baró
i segueix pels carrers de Cànoves i Natzaret fins
a arribar a Can Pitens, prenent el camí que voreja Can Pitens i va sortir a la carretera de Gràcia, seguieix el seu traçat en direcció a Barcelona fins a les instaHacions de FECSA, on pren
l'orientació Nord i, seguint les corbes de nivell,
arriba al paratge els Penitents, i des d'aquest
punt, seguint la línia de màxim pendent en direcció Nord-Oest, surt a la carretera de la Companyia d'Aigües, seguint el traçat en direcció a
Esplugues de Llobregat fins a arribar al límit
dels termes municipals d'Esplugues i Barcelona, on segueix e! límit del terme municipal fins
que es creua amb el camí que surt a l'Avinguda
de la Victòria, i en aquest punt pren la gïrecció
Nord.
Puja pel camí que es dirigeix al Club de Tennis Pedralbes, vorejant i prenent l'orientació Sud
fins a trobar el límit entre els termes municipals
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d'Esplugues i Sant Just Desvern. Seguint aquesta línia fin s que es troba al carrer 14 de desembre, entrant al terme de Sant Just, segueix el traçat d'aquest carrer fins al carrer de la Salut i
continua per aquest -fins que es troba amb el
camí que es dirigeix a Can Candelar, deixant
la construcció a la dreta, i continua el camí
creuant el torrent de Can Cortés i el de Can
Briosca.
Segueix per aquest camí fin s a Ca N'Oliveras i d'aquí continua en direcció Sud-Oest fins
a trobar el carrer dels TiHers, i des d'aquest punt
gira fins a Can Solanes, seguint el camí en direcció al Thró Alt d'en Solanes fins que es troba el límit dels ·termes municipals 'de Sant Just
Desvern i Sant Cugat de! Vallès. Segueix aquesta
línia fins que es creua amb el camí de Mas Lluí,
entran al terme municipal de Sant Feliu, segueix
el seu traçat fins que es troba el torrent de la
Font d'en Nadal, e! pren aigua amunt fins que
es troba amb la riera de la Salut i pren el seu
llit aigua avall fins a passar entre les instaHacio ns de les empreses Garrido y Anades SA y
Caunela Bertolini SA i surt a la carretera Sanson en direcció al nucli urbà de Sant Just Desvern, segueix el seu traçat fins que es creua amb
.la línia fèrria Barcelona-Thrragona i la segueix
en direcció a Thrragona, coincidint en el seu trajecte amb el límit del terme municipal de Sant
Feliu i Molins de Rei i passa finalment al terme
municipal de Molins de Rei.
Continua paral'lelament a la via fèrria fins
que es creua amb l'Avinguda de Barcelona, entra pel carrer de Verge de Núria, segueix pel carrer de Pere Romaní i pel carrer de Sant Rafael;
des del final d'aquest carrer pren e! torrent d'en
Benet i continua en direcció Nord fins al Castell Ciuró de Molins, el rodeja i, prenent l'orientació Oest, agafa e! camí de Santa Creu d'Olorde
fins al torrent de la Font dels Casals prenent el
seu llit aigua amunt fins al carrer d'Antoni Gaudí, el traçat del qual segueix fins a desembocar
a la carretera BV-1468, de Molins de Rei a Vallvidrera, en direcció a Molins fins a trobar-se
amb la línia fèrria Barcelona-Thrragona en direcció a Thrragona fins que es creua amb l'autopista A-2; passa a seguir el traçat de l'autopista
i la segueix en direcció a Thrragona fins que es
troba el camí que va a la Casa del Pla de la Costa, i des d'aquí pren el torrent de les Argiles i
segueix el seu curs fins que es troba amb el camí
de Papiol a Molins, seguint el seu traçat i
dirigint-se al cementiri de Pa¡:iiol, pren el carrer
Carme i la Plaça Gaudí; des d'aquest punt passa al carrer Esteve i segueix per la baixada de
Can Parellada fins a Can Minguet, on pren e!
torrent de Batacs aigua avall fins a trobar la carretera B-30 de Mollet a Papiol i, seguint el seu

traçat, travessà el terme municipal de Sant Cugat del Vallès fins a trobar el camí que va para¡'¡el a la carretera; des d'aquest camí surt al
camí de Montmany ·a la Salut i segueix el seu
traçat fins a creuar el carrer de la Llebre, el segueix fins a la Plaça de Grasso i continua pel
Passeig de la Guineu fins al carrer del Volcà,
pren aquest en direcció Sud, i continua pel carrer Manantial en direcció Nord.
Des del final del carrer gira en direcció Est
seguint el carrer les Bovines i el carrer del Pont
fins que es troba amb el camí de Can Bada!,
voreja la casa i troba el camí a la Colònia Montserrat; el segueix fins que es creua amb el torrent d'en Llobet. Segueix el llit aigua avall fins
a trobar el carrer de Mercedes Capsir i continua per Torrent de l'Olla i pel carrer Sant Joan
de la Creu, continua per l'avinguda de Ca N'Enric fins a sortir al quilòmetre 11,5 de la carretera CBV-1460 de Sant Cugat per Valldoreix, segueix el traçat en direcció Sud fins al quilòmetre
9 on es desvia per l'Avinguda Tarruell, i segueix
fins a! carrer Major, continua pel Passatge Juan
Planas i pel carrer Capelles i per l'avinguda
d'Emeterio Escudero fins a trobar el Passatge
Barnadas el pren fins al Passeig de Palosanto.
Creua el carrer Mimosa i arriba a l'avinguda
dels Ti¡'¡ers, segueix pel carrer Golf de Bòtnia,
pel carrer Oceà Pacífic, i pel carrer Canal de la
Mànya, fins al Col·legi el Pinar.
Des d'aquest punt pren el carrer Oceà Glaciar i el carrer del Golf, voreja les insta¡'¡acions
del Club de Golf Sant Cugat, segueix en direcció Nord fins a trobar la carretera CBP-1417 de
Barcelona a Rubí, i des d'aquest punt, en direcció Sud, segueix el seu traçat fins al quilòmetre
13, punt on, amb orientació Nord, es desvia fins
al camí de Casa de Crist Treballador, seguint
el seu traçat fins a la riera del Sant Crist.
Segueix el seu curs fins que creua el límit del
terme municipal de Cerdanyola del Vallès i segueix per la tiera de Sant Cugat fins que troba .
el torrent dels Toros, segueix el seu curs aigua
amunt fins al camí que surt de la carretera
d'Horta a Cerdanyola i als 100 metres es desvia
en direcció Est fins a creuar el camí a Sant Florit des d'on, seguint la línia recta va a parar al
cim de Puig de la Guàrdia, i des d'aquest punt,

amb direcció Nord-Oest en línia recta, baixa fins
a la riera de Sant Cugat, segueix el seu curs fins
a creuar el ferrocarril Barcelona-Mamesa i arriba a l'inici de l'itinerari.

ANNEX

2

Els límits de la Reserva Natural de la Font
Groga, els terrenys de la qual pertanyen al ter"
me municipal de Sant Cugat del Vallès, estal\
inclosos entre:
548' 00" W; 5 48' 75" E de longitud i
4148' 75" S; 4126' 22" N de latitud.
Començant pel punt més septentrional, aquést
punt surt d'una carena i coincideix amb la corba més a! Nord del camí, la prolongació de la
qua! va a parar a! carrer l..entisco pertanyent a
la urbanització Sol i Aigua, de Sant Medir; i prenent l'orientació E-SE, recorrenent la carena fins
a retrobar-se amb el camí anteriorment esmentat. A partir d'aquest punt segueix el seu traçat
sensiblement, primer en direcció SE i posteriorment en direcció SW, fins que es troba un encreuament de camins. En aquest moment deixa
de seguir el traçat de les vies i, amb una orientació SE, segueix en direcció al paratge on està ubicada la Casa Vista Rica, arribant a les seves proximitats, seguint el traçat d'un camí que troba
en el seu recorregut; punt que coincideix amb el
més oriental de la Reserva. A partir d'aquest punt
i amb una orientació S-SW continua en línia recta
fins a trobar-se amb la carretera BV-1417, i segueiX el seu traçat fins a arribar al punt més meridiona! de la Reserva; continua seguint el traçat de la carretera amb una orientació·N-NW fins
a les proximitats de Can Torres, que coincideix
amb el punt més occidental. En aquest punt, amb
orientació Nord, es dirigeix en línia recta fins a!
cim d'un turó, el més elevat de la serra de l'Arrabassada, amb una a!titud de 417 m. A partir
d'aquest punt, prenent una orientació NW, voreja les insta!·lacions de la "Ciudad de los Muchachos", fins a arribar al punt més septentrional, pel qual sha començat la descripció.
La superfície inclosa en aquests límits és de
80,9750 ha.
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Llei 3/1986, de 10 de març, que declara Paratge Natural d'Interès
Nacional els terrenys del vessant sud de la serra de l'Albera [DOGC,
26.3.1986].

LLEI
3/1986, de 10 de març, que declara fIltratge -natural d'interès naciollal els terrenys del vessa!it sud del /llassís de l'A Ibera.
EL

PRESIDENT

DE

LA

GENERALITAT

DE

CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el
Parlament de Catalunya ha aprovat i jo,
en nom del Rei i d'acord amb el ' q lIe
estableix l'article 33.2 de l' Es¡aut d' Autonollli~, promulgo la següent
LLEI

Article'
D 'acord amb l'article 23 de la Llei
12/1985 , de 13 de juny, d'Espais Naturals, es declaren paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud
del massís de l'Albera que comprenen la
capcalera del riu d'A nyet, parcialment, la
del riu Orlina i també els nivells culminants del massís situats entre el puig del
Llobregat i el pla de les Eres, que corresponen als municipis de la Jonquera i
d'Espolla, i la vall de Sant Quirze, que
correspon al municipi de Rabós d'Émpordà.
Article 2
-2.1 Els límits geogràfics dels espais a
què es refereix l'article 1 són:
a) Els que marquen la línia divisòria descrits. en el sentit de rotació de
Ics agulles del rellotge, prenent com a
punt inicial el puig del Llobregat a la
frontera amb l'Estat francès (lat. 6 o 36 '
17", long. 42 o 27 ' 19"). La línia segueix
la frontera fins al pla de Ics Eres (latitud 6 o 44' 03", long. 42 27' 34"). En
aq uest pla, el .límit pren la cota de
600 m en direcció O fins a arribar al
torrent del coll de la Dona Morta. Segueix aigües amunt fins al mateix coll
on continua per la divisòria entre els municipis d'Espolla i la Jonquera fins 'a l
puig Conillers (lat. 6 0 39' 30", longi0
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tud 42 o 26' 07"). Des d' aquest puig, el
límit segueix la divisòria entre els municipis de la Jonquera i Sant Climent
Sescebes fins a la coma del Gall , on
continua per la divisòria entre els termes municipals de la Jonquera i Cantallops fins al puig de les Canals (latitud 6° 36' 22", long-, 42° ·27' 02"). D'aquest indret, tot seguint per la carena,
el límit puja fins a assolir el punt inicial.
b) Prenent com a punt inicial el puig
de la Calma situat a la frontera amb
l'Estat francès (lat. 6° 45' 26", long. 42°
26' 09 ") , el límit 'la segueix fins al coll
del Teixó (lat. 6 o 46' 23", long. 42 o 25'
32") _ D ' aquest coll, segueix la ·Iínia divisòria entre els municipis de Colera i
Rabós d'Empordà fins al puig Castellar.
Segueix la línia divisòria entre els municipis de Rabós d' Empordà i Vilamaniscle
fins al turó del Franc o Frau (lat. 6"
45' 53", -long. 42 o 23' 47 "), on segueix
la carena en dir'ecció N passant pel c()1I
dc Doliiles tins a trobar el pic d'Escarders (lat. 6 -45' 43(;(, long. 42 24'A8"),
des d'on baixa cap a la (iera de - Sant
Quirze, pel ramal cIc Ja carena en cIirec ci a l'O. Creua la riera a 200 .metres al SO cIe ' ¡l'antic monestir de Sant
Quirze de Colera i des d'aquest punt s'enfila fins al puig Andreu (lat. 6 o 44' 12",
long. 42 o 24' 58" ) i d'allí segueix la carenafins al puig Gisbert (lat. 6 o 44' 00",
longitud 42 0 25' 33"). Del puig Gisbert
continua per la carena en direcció E fins
a trobar el punt inicial, tot havent passat pel coll de la Platja i el puig Bonic.
0

0

-2.1 La concreció topogràfic;a dels polígons descrits a l'apartat 1 ha cI'ésser
aprovada pel Consell Executiu a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb informe previ del Consell de Protecció de l.a Natura.
Article 3
-3.1 La gestió del paratge natural és
a cura dc·1 Departament d'Agricultura,
Ramad eria i Pesca, d'acord amb el que

disposa l'article 29.1.c) de la Llei 12 1
1985.

--3.2 D'acord amb l'article 29.l.d) de la
Llei 1211985, es crea una junta de consulta i assessorament, 1a qual , ultra la
participació dels Departaments competents, es compon dels representants dels
municipis i els propietaris afectats, i també dels experts coneixedors de la problemàtica de la zona.
-3.3 Els membres d'aquesta junta, inclòs el president, són design'ats pel Consell Executiu, el qual n'ha d'elaborar
també ,el regl ament.
- - 3.4 El càrrec de membre de la junta
no és retribuït.
Article 4
El Consell Executiu, per mitjà del Departament que correspongui, ha d'estab lir
les reglamentacions que cregui oportunes
per a salvaguardar els elements naturals
que han motivat la declaració de paratge d'interès nacional i per a facilitar-ne
l'estudi i la tutela. ~l s terrenys que són
sota ·Ia protecció cj' aquesta Llei es classifi quen a tots els efect es com a sòl no
urb anitzable sotmès a protecció especia l..

nalitat de protegi.r la Hora, les zones de
fageda compreses entre ci coll dels Emigrants i el pic de Sall afor t.
-1.2 Igualment, el Consell Executiu ha
de decl~rar reserva n.atural parci al, amb
la fina]¡tat de protegIr la fauna H erpetològica, els terrenys compresos entre la
vall de Sant Quirze i la capçalera de la
riera de VaIleta.
-2 D'acord amb el que estableix el Capítol III de la Llei 12/ 1985,el Pla d'Espais d'Interès Natural ha de contemplar
la inelusió d'aquells altres espais naturals de la Serra de les A·lberes -la conservació dels quals sigui neeessari d'assegurar.
•
DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Consell Executiu de la
Generalitat perquè dicti les disposicions
reglamentàrie~ de desenvolupament d'aq llesta Llei.
Per tant, ordeno que tots els ciutad ans
als quals sigui d'aplicació aquesta Ll ei
cooperin al seu complimenf i que els Tribunals i Autoritats' als qu als pertoqui
la facin complir.

DI S POSI CIO NS ADDICIO NALS

-1.1 D'acord amb el que estableix la
Llei 1211985, del 13 de juny, d'Espais
Naturals, el Consell Executiu ha de declarar rèserva n atural parcial, amb la fi-

Barcelona, IOd e l1l :l rç de 1986
JORDI PUJOL

Presid ent de la Generalitat de CatalunY:l
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Edicte de 6 de febrer de 1987 sobre resolucions adoptades referents
al Parc del Garraf [DOGC, 18.2.1987].

-EDICTE

de 6 defebrer de 1987, sobre resolucions adoptades per l'Honorable Conseller de Polit ica Territorial i Obres Públiques en matèria d 'urbanisme referent al Parc del Garraf
El Conseller de Política Territorial i Obres PÚbliques, de conformitat amb el que disposen la
Llei del Sòl i el Reial Decret 1385/ 1978, de 23
de juny, ha resolt en dates 29 de juny de 1986
i 16 de desembre de 1986, els assumptes que a
continuació s'indiquen:

Pla Especial de Protecció del Medi F1'sic i del
Paisatge del Parc del Garraf, que afecta els termes municipals de Begues, Olesa de Bonesvalls,
Olivella, Sitges, Avinyonet, Sant Pere de Ribes,
Castelldefels i Garraf
Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme, i d'acord amb els fonaments que s'hi
exposen, he resolt:
Aprovar definitivament el Pla Especial de
Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc
del Garraf, suspenent la seva executi vi tat i publicació al DOGC fins que es compleixin les
prescripcions següents:
Xarxa viària bàsica
-I La regulació del Pla Especial ha d'incorporar la previsió referent al futur eix de la xarxa viària bàsica Barcelona-Cornar-ruga que preveu el vigent Pla Territorial Sectorial de Carreteres de Catalunya, aprovat pel Decret
311/1985 de 25 d'octubre, assenyalant les condicions a les quals s'haurà de subjectar la redacció i la tramitació del projecte d'aquest eix
viari de forma que s'adigui amb l'objectiu de
protecció del medi natural i del paisatge que
conté el Pla Especial.
-2 Es grafiarà, incorporant a la vialitat bàsica del Parc, l'accés existent des de la urbanització Mas Alba, dcl terme municipal de Sant
Pere de Ribes.
II

Delimitació de l'àmbit del Pla Especial.

S'hauran de corregir els límits del present Pla
Especia l, de forma que s'excloguin d'ell s els ter- .
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renys qualificats de clau 0.1, en el vigent Pla General de Begues, qu e té qualificats uns terrenys
de "sistemes d'interès local", clau 0.1, situats al
nord d'Els Casals; a l'est, amb el terme municipal d'Olesa de Bonesvalls, i al sud, limitant amb
la carretera d'Avinyo net a Gavà (BV 204) i que,
atès que la seva destinació és la d'ubicar-hi una
planta de tractament de residus sòlids i que: la
dita planta haurà de sub stituir la zona actual
d'''abocador del Garraf", qualificat per aquest
Pla Especial de t raClament especial.
III

Normativa del Pla Especial.

Suprimir, per tal d'evitar equívocs, del títol
de l'expedient la paraula "parc".
Modificació del s art icles de la normativa següelll:
Art. 2. Per ad a pt a r-lo a la Llei 12/ 1985 s'hi
afegirà que l'aprovac ió del Pla Especial tindrà
els efectes que preveuen els apartats 3 i 4 del seu
art. 5.
Art. 3. Igualment, pel' adaptar aquest article
a la Lici 12/ 1985, es tindrà cura quc les obres
d'infra'struclUra limitin, en la mesura que sigui
possible, els efectes sobre la integritat de la natura; aixl com les restriccions de la instaHació
de cartells de propagandà que preveuen respec- ,
tivament els arts. 6 i 7 de l'esmentada Llei.
Art. 5. La delimitació de zones que corresponguin a uns determinats terrenys, a què es refereix el paràgraf primer, serà tramitada per la
Diputació, corresponent la resolució definitiva
al Conseller de Política Territorial i Obres PÚbliques.
Els arts. 7.3, 10.2, 13 .2, 13 .3, 14.a), 15 .1, 16,
17.1 i 2, 18,23.2,24,25,29.6 alIO, 30.6 a 1'11,
33,39.1 i 4, 45, 46.1, 47.2, 48.3,51,56,58,59,
61.2, 64, 71, i disposició final 2, contenen tots
ells la determinació de l'informe previ o autoritzacions de la Diputació a les activitats previstes en els susdits preceptes.
Aquesta intervenció de la Diputació, evidentment de control, no vulnera, però, les competències pròpies de les corporacions lo¿als, o altres Departaments de l'Estat o de la Generalitat,
per tal com és preceptiu i no vinculant, i aquells
podran donar les lIicèncie~ i autoritzacions prò-

pies de la seva competència de policia adminisgest ió que en aquest cas s'ass igna a la pròpia ,
trativa, i portar a terme les seves activi tats pròDiputació en la seva qualitat d'organi sme inverpies.
sor que haurà de redactar i aprovar l'anomenat
Així, a títol d'exemple, l'informe sobre les
. Pla de gestió de l'Espai Natural en l'art. 71 de
la normativa, garantitza la participació i la
al'legacions contesta el de l'Ajuntament de
Begues, sobre aquest punt, de la forma seco¡'¡aboració en la gestió de l'espai protegit de
les diferents Administracions públiques amb
güent: .
"I..:exigència d'aquest informe de la Diputacompetències específiques en aquest àmbit terció, que no té el caràcter de vinculant, és una
ritorial mitjançant el Consell coordinador del
Parc del Garraf (art. 72 normativa).
conseqüència lògica del caràcter supramunicipal del Massís que es protegeix, i de l'interès suEn la composició del Consell Coordinador,
pramunicipal que d'això se'n deriva. Per altra
i en tant que el Consell Consultiu segons la dis. posició transitòria I de la Llei 12/1 985, de 13
banda, permet donar una interpretació única de
de juny, d'espais naturals, dicti les disposicions
les determinacions del pla a tots els municipis.
sobre el règim de gestió dels plans urbanístics
Això nò impedeix que l'Ajuntament atorgui la
per a la protecció del paisatge, no s'hi pot vinllicència en contra del contingut de l'informe,
cular l'administració de la Generalitat sense llur
ni se'n dedueix tampoc cap legitimació especial
expressa acceptació.
per a la Diputació per acudir als Tribunals, atès
Art. 76. A l'objecte de sol ventar la manca de
el caràcter públic de l'acció per exigir el comtipificació de les infraccions i les sancions corpliment del planejament urbanístic davant dels
responents, qualsevol vulneració de la normaTribunals de Justícia".
tiva i determinacions del Pla Especial es consiArt. 13.2. Els aprofitaments admesos en la
derarà emmarcada en el capítol 11 del Reglament
zona forestal seran supervisats per l'organisme
de Disciplina, el contingut del qual, arrel de la
competent en la matèria, en el benentès que la
L1PLU ha estat elevat a rang de llei i en el capíDiputació ostentarà les funcions pròpies de la
tol III de l'esmentada Llei. En tot el redactat
promoció i la gestió del Pla Especial.
de la normativa, i de conformitat amb la resoArt. 15. 1. La llicència municipal s'ha de subslució de declaració de la protecció del medi fítituir per un informe, ja que les autoritzacions
sic i del paisatge del Garraf s'exclourà la refeo llicències d'aprofitament forestal, en un parència a espai natural que contempla un sentit
ratge qualificat d'interès natural en sòl no urjurídic propi.
banitzable que no es corresponen amb el conDisposició final segona. Les exp ropiacions
trol de la tala d'àrees en àmbits urbans o
que en el seu cas s'hagin de portar a terme es
urbanit zab les a què fa referència l'article I del sotmetran, tal com prescriu l'art, 144 de la Llei
Reglament de Disciplina, són competència del
del Sòl, al procediment i les formalitats de la
Departament d'Agricultura.
L1EF.
Art. 36. Pel que fa a les parce¡'¡acions urbanístiques ilegals es tindran especialment en
compte les presumpcions que estableix l'art. 41
IV Zonificació.
del Reglament de la L1PLU.
Els àmbits de Gavà i Castelldefels, del Pla GeArt. 46.2. Cal tenir en compte que, segons
neral Metropolità de Barcelona, mantindran la
l'art. 5.4 de la L1èi 12/1985, un cop un espai ha
qualificació de sis tema general de parc forestal.
estat declarat protegit, els Ajuntaments afectats
han d'adequar e! seu planejament urbanístic, en
un termini de dos anys, a les directrius del Pla
Especial de l'espai protegit.
Art. 48.2. S'afegirà que també podran obrirText refós del Pla Especial de Protecció del medi
se les vies previstes en el Pla de repoblació de
fisic i del paisatge del Parc del Garraf
zones 'a fectades per incendis.
Vista la proposta de la Direcció General d'UrArt . 72 . El règim de gestió Que conté la norban isme, i d'acord amb els fonament s que s' hi
mativa del Pla Especial coincidei x substancialexposen, he resolt:
ment amb el règim que determina l'article 29
Tenir per ben incorporades al text refós del
de la Llei 1211985, per tal com recau en bona
Pla Especial de Protecció Física i del paisatge
mesura en la pròpia Diputació, que, com a prodel Parc del Garraf, les prescripcions establermotora del Pla, li corresponen segons l'art. 28.lb
tes en la Resolució del Titular del Departament
de la Llei 12185 i té les funcions que preveu
de Política Territorial i Obres Públiques de data
l'apartat 2 de! susdit precepte, excepció feta de
29 de juliol de 1986,
la facultat que s'assigna al Departament d'Agricultura d'aprovar el pressupost i e! programa de
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Contra les anteriors Resolucions, que esgoten
la via administrativa, es pot interposar recUrs de
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el
termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà d'aquesta publicació, el qual recurs s'entendrà desestimat si passa un altre mes sense qt1e
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hi hagi resolució expressa i quedarà aleshores
oberta la via contenciosa administrativa.
Barcelona 6 de febrer de 1987
CARLOTA BARcELó I BAS1L

Secretària de la Comissió d'Urbanisme
de Catalunya

Decret 59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Natural la
muntanya de Montserrat [DOGC, 6.3.1987].

DECRET
59/ 1987, de 29 de gener, pel qual es declara Natural la Muntanya de Montserrat.

La Muntanya de Montserrat constitueix una
unitat geogràfica perfectament individualitzada
i homogènia quant a les ~eves característiques
geològiques i geomorfològiques, que determina
una unitat ecològica d'especial significació i
singularitat en el conjunt del medi natural de
Catalunya.
Els singulars aspectes naturals, històrics i culturals del massís i la conveniència de la seva conservació han estat prou destacats, tant per entitats públiques com privades, des de fa molts
anys. En aquest sentit cal destacar que la Muntanya de Montserrat ha estat dotada de diversos
règims jurídics adreçats a la protecció dels seus
valors. Així, el Decret-llei de 16 d'octubre de
1950 creà el Patronat de la Muntanya de
Montserrat i el Decret 1225/ 1975, de 24 d'abril,
declarà com a paratge pintoresc la Muntanya
i el seu entorn. Posteriorment, la Generalitat ha
dictat, amb idèntics objectius, diverses disposicions entre les quals cal destacar el Decret
319/ 1983, de 21 de juliol, sobre l'adscripció al
Departament de la Presidència del Patronat de
la Muntanya de Montserrat, i la Resolució de
lO de febrer de 1984, de declaració de la zona
de caça controlada de Montserrat, per a la protecció de la fauna i la regulació dels aprofitaments cinegètics del massís.
~àrea del massís de Montserrat representa un
dels espais naturals més significatius i representatius de l'àrea propera a la zona més poblada
de Catalunya; aixÒ, unit als seus importants aspectes culturals, històrics i turístics, fa que la
Muntanya es vegi afectada d'una forta pressió
humana en les formes d'urbanitzacions, installacions turístiques, activitats cinegètiques i
trànsit humà arreu del massís. A més, malauradament, fets recents han fet palesa la necessitat
de reforçar encara més la protecció d'aquesta
àrea, elaborant una normativa adient que pugui
compaginar les activitats humanes amb la protecció del seu medi natural.

Cal recordar la presència d'espècies endèmiques com la corona de reina (Saxifraga callosa
ssp. catalaunica), la cargola (Erodium rupestre), ·
la gramínia (Sesleira caerulea var. Elegantissima), etc. i dels boscos d'alzines i caducifolis
amb espècies tan singulars com el tell (Tilia
platyphyllos) i d'altres caducifolis, o les protegides grèvol (Ilex aquifolium) i teix (Taxus baccata) .
La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, contempla un conjunt molt diversificat
de mesures per a la protecció dels espais naturals, entre les quals, ateses les característiques
concretes de la Muntanya de Montserrat, s'ha
estimat com a especialment adequada la figura
del Parc Natural.
Atès el que disposa l'article 25 de la Llei
1211985, de 13 de juny, d'espais naturals;
Consultat el Patronat de la Muntanya de
Montserrat, requerits els informes preceptius
necessaris i efectuats els tràmits d'audiència legalment establerts;
A proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell
Executiu,

DECREw:
Article I
1.1 D'acord amb el que estableix la Llei
12/ 1985 de 13 de juny, d'espais naturals, es declara Parc Natural la Muntanya de Montserrat,
per 'tal de protegir la singularitat del seu relleu
i de preservar-ne els valors naturals -geològics,
de vegetació, fauna i paisatge- que es contenen
en el seu territori, així com per mantenir l'estructura funcional dels ecosistemes de l'àrea i
restaurar-los quan hagin sofert degradacions.
Aquesta declaració pretén també la salvaguarda dels valors històrics, arqueològics, monumentals i artístics que atresora Montserrat,
sens perjudici de facilitar-ne els usos tradicionals i el gaudiment públic de forma ordenada,
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per tal de fer-los compatibles amb les finalitats
primordials de la declaració.
1.2 Així mateix, dins del Parc Natural es declara una zona de Reserva Natural Parcial amb
la finalitat de protegir d'una manera absoluta
les formacions geològiques i geomorfològiques
i de preservar estrictament la riquesa de flora
i fauna.
1.3 A més, hi haurà una zona de protecció
de l'entorn del Parc Natural regulada pel Pla especial de protecció.
Article 2
2.1 El Parc Natural i·la Reserva Natural Parcial de la Muntanya de Montserrat comprenen
territoris dels municipis del Bruc a la comarca
d'Anoia, Marganell i Monistrol de Montserrat
a la comarca del Bages, i Collbató a la comarca
del Baix Llobregat.
2.2 Els límits geogràfics i la superfície del
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat s'especifiquen a l'Annex 1 d'aquest Decret.
2.3 Els límits geogràfics i la superfície de
la Reserva Natural Parcial de la Muntanya de
Montserrat són els especificats a l'Annex 2
d'aquest Decret.

Article 3
Sens perjudici de les regulacions que amb caràcter complementari estableixin per a la totalitat o part de l'àmbit del Parc els plans i les
normes corresponents, regiran les següents normes de caràcter general:
a) El territori del Parc Natural es classifica a
tots els efectes com a sòl no urbanitzable sotmès
a especial protecció, i li és aplicable el règim ur- '
banístic previst a l'article 80.b) i concordants del
text refós de la Llei de règim del sòl i ordenació
urbana, de 9 d'abril de 1976. Els plans generals
d'ordenació i les normes subsidiàries de plane~
jame'nt s'ajustan¡n a aquesta disposició.
b) En els espais naturals inclosos en el Parc,
les activitats tradicionals i l'aprofitament ordenat de les seves produccions agrícoles, forestals i ramaderes són genèricament admesos, sens
perjudici de les limitacions específiques que puguin ésser establertes quan els objectius de protecció així ho aconsellin.
c) A l'interior del Parc, s'hi autoritzaran els
usos culturals, pedagògics i científics, congruents amb les finalitats i la naturalesa del Parc
Natural.
d) Les activitats cinegètiques es realitzaran
d'acord amb la legislació específica que els sigui
aplicable, amb les excepcions següents:
La regulació d'aquestes activitats podrà és-
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ser complementada amb normes addicionals per
a la totalitat o part de l'àmbit del Parc.
A les finques de propietat pública i als sectors específics que el Pla Especial determini, l'activitat cinegètica quedarà limitada al control de
les poblacions de la fauna silvestre i als fins científics i usos tradicionals concrets, que seran objecte de planificació, especial autorització i control per part qe l'administració del Parc.
e) Es prohibeix especialment:
La insta¡'¡ació d'elements artificials que limitin
el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge
o desfigurin les seves perspectives. ~àmbit del
Parc Natural tindrà la consideració del paisatge
obert als efectes del que disposa l'article 7 de
la Llei 1211985, de 13 de juny.
La introducció, sense l'autorització de l'Òrgan
Gestor del Parc, d'espècies silvestres vegetals i
animals que no siguin autòctones.
La circulació amb mitjans motoritzats fora
dels vials permesos. Excepcionalment es podrà
autoritzar en alguns supòsits contemplats als paràgrafs b) i c), quan no pugui ésser causa de degradacions apreciables. Així mateix, l'Òrgan
Gestor del Parc podrà limitar o prohibir la circulació de persones en determinats indrets quan
resulti necessari per a la seva conservació.
Encendre foc fora dels indrets assenyalats.
~abocament o l'abandó de tota mena de residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats.
~obertura de vies d'accés i penetració que no
es considerin imprescindibles per a la gestió i
ús públic del Parc, d'acord amb les previsions
del Pla especial.
La penetració de línies aèries de transport
d'energia elèctrica.
~acampada individual o col'lectiva fora dels
llocs o de les insta¡'¡acions previstes a aquest
efecte.
Altres accions que, directament o indirecta,
impliquin la de:;figuració, destrucció o degradació dels valo .. s naturals objecte de protecció,
determinats a l'article I.
f) ~àmbit del Parc té la condició d'inedificable, amb l'única excepció d'aquells equipaments comunitaris destinats, d'acord amb el Pla
Especial, a usos de caràcter públic o d'interès
col·lectiu al servei de les necessitats bàsiques funcionals del Parc Natural. Les construccions preexistents que no siguin declarades fora d'ordenació podran ser objecte d'obres de millora,
conservació i ampliació, quan hi hagi causa justificada i autorització prèvia de l'òrgan gestor
del Parc.
g) En l'àrea del Parc Natural no seran permeses les excavacions i extraccions de materials
a celobert o subterrànies.

Article 4
4.1 El Departament de Política Territorial
i Obres Públiques elaborarà el Pla especial de
protecció a què fan referència els articles anteriors.
4.2 ~àmbit d'aquest Pla s'estendrà a l'entorn de protecció de la Muntanya de Montserrat, amb l'objecte d'evitar-hi actuacions susceptibles de degradar els valors protegits. Comprèn
territoris dels municipis del Bruc a la comarca
d'Anoia; Castellbell i el Vilar, Marganell i Monistrol de Montserrat a la comarca del Bages;
Collbató i Esparreguera a la comarca del Baix
Llobregat; i Vacarisses a la comarca del Vallès
Occidental.
4.3 Els límits geogràfics de l'entorn de protecció de la Muntanya de Montserrat són els especificats a l'Annex 3 d'aquest Decret.
4.4 Atès el que estableix l'article 6 d'aquest
Decret, la gestió del Pla Especial serà duta a
terme per l'Òrgan Gestor del Parc Natural.

Article 5
5.1 Els terrenys forestals propietat d'entitats
públiques que no es trobin inclosos al Catàleg
de Forests d'Utilitat Pública s'hi han d'incorporar; així mateix, els de propietat privada tenen
la condició de forests protectores.
5.2 El Departament d'Agricultura,Ramaderia i Pesca elaborarà els corresponents Programes de Gestió, d'acord amb el que estableix
la legislació específica.

Article 6
6.1 El Patronat de la Muntanya és l'òrgan
de gestió del Parc Natural; en conseqüència,
a més de les funcions que li han estat atribuïdes pel Decret-llei de 16 d'octubre de 1950, el
Patronat assumirà aé¡uelles altres que determina l'article 29.2 de la Llei 12/ 1985, de 13 de
juny.
6.2 El Patronat elaborarà anualment el Pressupost i la Proposta de Programa de Gestió, els
quals contindran, com a mínim, les determinacions següents:
a) Desenvolupament de les propostes previstes en el Pla Especial, contingudes en el seu
programa d'actuació, i d'aquelles altres complementàries que es creguin pertinents d'acord amb
l'ordenació establerta.
b) Definició dels objectius de protecció i dels
aprofitaments ordenats dels recursos naturals.
c) Planificació d'obres, treballs i estudis de
recerca científica a realitzar dins del Parc Natural, així com d'aquelles tasques d'adequació
ambiental, d'ús i de gaudi per als visitants.

d) Totes aquelles altres activitats de gestió
necessàries per a la protecció i el manteniment
dels equilibris biològics existents.
Article 7
D'acord amb el que estableix l'article 35 de
la Llei 12/1985, de 13 de juny, el Consell de Protecció de la Natura prestarà l'assessorament
necessari per a la correcta gestió de l'espai protegit.

Article 8
A fi d'atendre les despeses generals de funcionament del Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat, el Patronat habilitarà els crèdits
oportuns. Així mateix, els Departaments de la
Generalitat de Catalunya representats en el Patronat realitzaran al seu càrrec les actuacÍons
necessàries per al millor desenvolupament del
Programa de Gestió Anual, sens perjudici di'
les coHaboracions d'altres òrgans o corporacions
públiques o privades.

Article 9
~incompliment o la infracció del règim de
protecció del Parc Natural i del Pla Especial de
protecció o la no observança de la normativa
aplicable s<;rà sancionada .d'acord amb el que
disposen la Llei 12/1985, de 13 de juny, la legislació urbanistica i les altres disposicions específiques que, segons el caràcter de la infracció,
resultin aplicables. Els infractors restaran obligats, en qualsevol cas, a rescabalar els danys i
perjudicis causats i restaurar els indrets alterats,
recuperant la seva situació inicial.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca durà a terme 1es actuacions necessàries
per a la restauració de les àrees afectades pels
recents incendis.
~

DISPOSICIONS FINALS

-1 Queden derogades totes les disposicions
que s'oposin al que estableix aquest Decret.

-2 El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
-3 Es faculta els Consellers del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca per
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dictar les disposicions pertinents per al desplegament d'aquest Decret.
Barcelona, 29 de gener de 1987
JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER BIGATÀ I RmÉ

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

·ANNEx 1

Límits del Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat
La descripció dels límits s'efectua a partir del
punt més occidental de l'àrea afectada en el
sentit de gir de les agulles d'un rellotge i tot seguint l'ordre de numeració del plànol.
El punt inicial és des de Castell ferran o Castell de la Guàrdia, que té les següents coordenades geogràfiques extretes del full 391-II
(e. 1:25.(00) del mapa de l'Institut Geogràfic
Nacional (vol. fotogramètric 1973, 1a. edició
1985), latitud 41 0 36' 45" i longitud 10 45' 52"
i queda inclòs en el quadrat UTM CG 970075.
De Castellferran segueix en direcció N (CG
97(084) per davallar progressivament fins al torrent de Marganell (CG 976089 i CG 98(092) des
d'on ascendeix fins a Malniu (CG 986094). Des
d'aquest punt entra en el terme municipal de
Marganell pel camí de Can Oliver, per on segueix en direcció E tot travessant els turons de
les diferents serralades que descendeixen sobtadament sobre la riera de Marganell i els torrents de l'Oliver i del Casot fins a l'indret del
mateix nom (CG 995096 i DG 002099). D'aquí
baixa en direcció SE fins a trobar la divisòria
dels termes municipals de Castellbell i el Vilar
i Marganell (DG 005096) per seguir-la fins a
trobar el torrent del riu Sec (DG 027089) on
el terme de Castellbell i el Vilar troba la divisòria amb el de Monistrol de Montserrat,
per on baixa en direcció NE fins a la cota de
220 m. (DG 030090). A partir d'aquest punt
entra en el terme de Monistrol de Montserrat,
per on continua vers el SE tot enquadrant el
pas del torrent del Tortuguer fins a la serra
del Piteu (DG 033087 i DG 035086) i des d'aquí,
anar a la carretera de Monistrol al Monestir en
el seu quilòmetre 7 (DG 032080), en l'aresta amb
la serralada de Can Franc, seguir la carretera
fins a la cota 200 abans del paratge la "menti-
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rosa" (DG 033072). A partir d'aquest punt
manté aproximadament la cota esmentada per
arribar al camí de l'escorxador de Monistrol
(DG 041067) i baixar fins a trobar la carretera
comarcal de Martorell a Manresa a la riba dreta
del riu Llobregat (DG 043066), tot seguint-la en
direcció S fins a l'ermita de la Salut en el torrent del mateix nom (DG 050032). Continua
aigües amunt de l'esmentat torrent, vorejant el
pujolet de Collbató (DG 024030), on segueix la
delimitació amb l'espai urbà (DG 018031). Pren
la direcció NW tot seguint el camí de Collbató
a la Vinya Nova, per on penetra al terme municipal del Bruc (DG 011038 i DG 0007045). Continua en línia recta per sobre dels plans de Can
Pèfol (DG 002044) i puja lleugerament a Can
Jorbà (DG 000048), adreçant-se pel camí del
Castell en direcció NW fins a l'aiguabarreig dels
torrents del Thmbor i el dels Pallets (CG 990052),
tot continuant pel peu de la muntanya (DG
987053) cap al Bruc de Dalt fins al Corral (CG
979052), per, en el límit amb el torrent de Can
Oller, seguir al llarg del llom dels contraforts
de la serralada (CG 975053, CG 974057 i CG
974060). Continua en direcció N seguint la carretera del Bruc cap a Can Massana, i per la gasolinera i les Creus Verdes (CG 972064 i CG
972075) tancar fins a Castellferran, punt inicial
de la descripció.

ANNEX 2

Límits de la Reserva Natural Parcial
Partint del coll de Can Massana, tot excloent
l'àrea de serveis, el límit segueix la carretera
BP-1103 fins al torrent de la font del Boix, per
on descendeix fins a trobar la línia de ruptura
de pendent del massís, en la façana de llevant,
la qual ressegueix i, un cop sota els contraforts
de la Serra Llarga, voreja la muntanya, i encarant-se per damunt de la carretera de Collbató a Monistrol, segueix per la part superior
de la zona de les Feixes i el clot de Casanelles,
passa per dessota de les coves del Salnitre i
segueix pel peu dels contraforts del Serrat de
la Guàrdia per dessota de la Planeta, la Mòmia,
per damunt de la Vinya Nova tot incloent els
boscos de pi blanc, en el contacte de la muntanya amb les planes agrícoles del Bruc, i els peus
de les serralades de la Palomera, el Faraó, el Cabrit i de les Arnes sota els Pallers, per incorporar
la zona de la cova del Clot i la cova megalítica de la Tapada, envoltar l'ermita de Sant Pau
Vell, en el collet del Guirló, i arribar al punt de
sortida.

S'exclou de l'àmbit de la Reserva Natural
l'àrea' ocupada pel Monestir i les insta¡'¡acions
annexes.

ANNEX

3

Límits de l'entorn de protecció del Parc Natural
de la Muntanya de Montserrat
Ventorn de protecció del Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat es delimita per: la riera
de Julenques, la qual, dirigint les aigües cap a
Manresa, comprèn la divisòria de comarques
que constitueix la carretera de Can Massana a
Manresa per Sant Salvador de Guardiola traçada seguint la gran divisòria d'aigües, per, a
l'alçada de la Devesa, seguir pel Torrent de Can
Solà de la Vall per salvar aquella divisòria, entrant a la riera de Marganell pel seu afluent, per
seguir tota la riera de Marganell fins arribar al
Carner, i, remuntant la vall, incorporar el Pla
de Sant Cristòfor de Castellbell, per seguir la

riera l'Abadals fins baixar al Llobregat una vegada pa$sat al coll de Ca l'Oliva; seguir el marge
dret del riu fins a la Bauma, on seguint la riera
de Palà, i, per tant, incorporant la serra del cul
de la Portadora i el pic de les Bruixes, passar
pel coll de les Bruixes i davallar pel torrent de
Can Tobella fins a sortir davant la resclosa de
Can Sedò o del Cairat. En aquest punt i aproximadament a l'alçada de l'ermita de Santa Margarida volta ja la serra del Rubió, aproximadament a la cota 300, deixant exempts els contraforts dels tres turons que s'avancen sobre Esparreguera, el Puig, la serra d'en Vinyals i el Thró
de Ca l'Àngel per recuperar el camí vell d'Esparreguera a Collbató fins al punt en què la carretera es troba propera al torrent de Can Dalmases, seguir tot el llarg de la carretera N-II fins
a ultrapassar l'hotel del Bruc un cop deixada
la carretera de Can Massana i arribar fins a la
riera de Pierola a l'alçada del Sot del Trumfo,
junt al Raval per, seguint per Can Solà del Pla,
arribar a la divisòria d'aigües al llarg del camí
que des de Castellferran s'adreça a Sant Pau de
la Guàrdia.
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Decret 105/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el
massís del Montseny [DOGC, 10.4.1987].

DECRET

10511987, de 20 de febrer, pel qual es dec/ara
Parc Natural el massls del Montseny.
Varticle 29 de la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'espais naturals, disposa que la gestió dels parcs
naturals correspon, en principi, als seus promotors i que el Decret de declaració pot establir
la participació de la Generalitat, de les entitats
locals, dels propietaris i de les entitats afectades
en els òrgans rectors. D'altra banda, la disposició transitòria 1 de la Llei estableix que el Consell Executiu ha de dictar les disposicions necessàries per adaptar el règim de gestió establert
per l'article 29 als patronats, les juntes o altres
òrgans de gestió que hagin establert els Plans
Especials urbanístics per a la protecció del
paisatge.
A aquest efecte, les. entitats públiques a les
quals són adscrits aquest òrgans de gestió podien elevar en el termini de tres mesos, mitjançant el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, la proposta d'adaptació pertinent. Aquesta proposta, pel que fa al massís
del Montseny, ha estat lliurada per la Diputació
de Barcelona dins del termini esmentat.
Així mateix, l'article 31 disposa que la designació de "Parc Natural" nomé&es pot utilitzar
per als espais que compleixen les condicions establertes per la Llei i, si s'escau, per la legisladó
bàsica estatal.
Vista la proposta de la Dinutació de Barcelona;
Atesa l'exepcionaJ diversitat biològica que
atresora aquest massís, aiXí com els seus extraordinaris valors paisatgístics;
Atesa la necessitat d'adaptar globalment el
règim jurídic de l'espai protegit a la Llei 12/1985,
per tal de fer viable el que perceptuen els diversos articles esmentats;
Atcsa la convcniència de sistematitzar el més
possible les denominacions i les funcions dels
òrgans rectors dels espais naturals de protecció
especials;

698

A proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

DECREw:

Article 1
D'acord amb el que estableix la Llei 12/1985,
13 de juny, d'espais naturals, es declara Parc Natural el massís del Montseny, amb l'objecte
d'aconseguir la conservació dels seus qualificats
valors naturals d'una manera compatible amb
l'aprofitament ordenat dels recursos i l'activitat
dels seus habitants.
Article 2
2.1 El Parc Natural del Montseny comprèn
territoris dels municipis del Brull, St;va, i Viladrau, ala comarca d'Osona; d'Arbúcies, Breda,
Riells i Viabrea, i Sant Feliu de Buixalleu, a la
comarca de la Selva; i d'Aiguafreda, Campins,
Cànoves, Fogars de Montclús, la Garriga,
Gualba, Montmany, Montseny, Sant Esteve de
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, a la comarca del Vallès Oriental.
2.2 La delimitació geogràfica del Parc Natural és l'especificada a l'annex del present
Decret.
Article 3
Sens perjudici de les regulacions que amb caràcter complementari estableixin per a la totalitat o part de l'àmbit del Parc els Plans i normes
corresponents, regiran les normes de caràcter general següents:
a) El règim urbanístic serà el que estableixen
l'article 86.2 i concordants de la Llei sobre
Règim del Sòl i Ordenació Urbana, de 9 d'abril
de 1976. El Pla Especial de protecció del Parc
Natural regularà detalladament els usos del sòl
i l'edificació en cada zona, d'acord amb el que
disposen la legislació urbanística i la Llei
12/1985, de 13 de juny.
b) A l'interior del Parc seran autoritzats· els·
usos culturals, pedagògics i científics congruents
amb les finalitats i la naturalesa del Parc Natu-

ral. Així mateix, continuaran permesos els usos
comercials i hotelers actualment existents i adaptats a les característiques tradicionals del lloc.
c) Els usos cinegètics se subjectaran a les limitacions que, d'acord ambla legislació específica, s'estableixen per tal d'evitar una pressió
excessiva sobre les poblacions animals.
d) A més dels usos expressats en els dos paràgrafs anteriors, seran admesos únicament els
aprofitaments forestals i agropecuari s de caràcter tradicional directament relacionats amb
la naturalesa i la destinació de la finca.
e) Tots aquells usos no especificats anteriorment es consideren incompatibles dins de l'ambit
del Parc.
f) Es prohibeix expressament:
La insta¡'¡ació d'elements artificials que limitin
el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge
o desfigurin les seves perspectives. I..:àmbit del
Parc Natural tindrà la consideració. de paisatge
obert, als efectes del que estableix l'article 7 de
la Llei 12/ 1985, de 13 de juny.
La introducció sense l'autorització de l'òrgan
rector competent d'espècies vegetals i animals
que no siguin autòctones.
La circulació amb mitjans motoritzats fora
dels vials permesos, excepte quan es tracti de la
realització d'activitats silvícoles, agropecuàries
o relacionades amb la gestió del Parc.
Encendre foc fora dels indrets assenyalats.
g) Edificacions. I..:àmbit del Parc Natural té
la condició d'inedificable, amb l'única excepció
d'aquells equipaments comunitaris destinats,
d'acord amb el Pla Especial a què fa referència
el paràgraf a), a usos de caràcter públic o interès col'lectiu al servei directe de les necessitats
funcionals bàsiques del Parc Natural.
Tanmateix, s'admetran obres de conservació,
millora i ampliació de les edificacions existents,
sempre que compleixin les condicions específiques establertes pel Pla Especial.
Article 4
Els terrenys forestals propietat d'entitats públiques que no es trobin inclosos en el Catàleg
de Forests d'Utilitat Pública, s'hi han d'incorporar. Així mateix, els de propietat privada tenen
la condició de forests protegides.
Article 5
5.1 I..:administració del Parc Natural correspon a la Diputació de Barcelona, d'acord amb
les directrius de la Junta Rectora del Parc.
5.2 Són funcions de l'administració del Parc
Natural:
a) Redactar i tramitar plans, projectes i estudis necessaris per aSsolir els objectius del Parc.
b) Emetre informe preceptiu previ a l'ator-

gament de les autoritzacions necessàries per a
l'execució de qualsevol pla, obra, moviment de
terres o explotacions dels recursos naturals a l'interior o a l'exterior de l'espai protegit i que poden
afectar-lo.
c) Elaborar anualment el pressupost i la proposta de programa de gestió, l'aprovació dels
quals requerirà l'informe previ del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
En aquests documents s'ha de preveure l'execució de les previsions del Pla Especial de protecció contingudes en el seu programa d'actuació
i de tots els altres treballs de promoció, de recerca, de manteniment, etc., necessaris per assolir les finalitats de la protecció.
d) Administrar els fons procedents de la utilització dels serveis propis i els recursos que pot
rebre de l'exterior.
e) Vetllar. pel compliment en l'interior del
Parc de les 'normes generals de protecció de la
natura i de la reglamentació de l'espai protegit.
f) Efectuar obres de conservació, millora, o
de nova planta que siguin necessàries per al desenvolupament del Pla Especial o dels projectes
oportuns.
g) Fomentar el manteniment dels usos agrícoles i ramaders de la població permanent de
l'àrea, així com el millorament de la seva condició de vida.
h) Adquirir els terrenys més adients o prioritaris a fi de possibilitar la millor gestió del Parc
Natural.
Article 6
6.1 Es crea la Junta Rectora del Parc Natural
com a òrgan encarregat de la direcció, supervisió i tutela de la gestió del Parc.
6.2 La Junta Rectora serà integrada pels
membres següents:
a) El President de la Generalitat, a qui correspon. la presidència de la Junta Rectora.
b) Els Presidents de les Diputacions de Barcelona i de Girona, que actuaran com a Vicepresidents de la Junta.
c) Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
' d) Un representant del Departamenrd'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
e) Un representant del Departament de Comerç, Consum ¡; Turisme.
f) Un representant de la Diputació de Barcelona.
g) Un representant de la Diputació de
Girona.
h) Un representant de cadascun dels Ajuntaments, el territori dels quals forma part de
l'àmbit del Parc.
i) Dos representants entre les entitats i les or-
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ganitzacions professionals agràries existents en
el conjunt dels municipis del Parc, nomenats
entre els seus membres.
j) Un representant dels propietaris dels
terrenys.
k) Un representant de les Universitats catalanes.
I) Un representant de les associacions catalanes, entre les quals, pels seus Estatuts, .es dediquen a la protecció de la natura, designat pel
President de la Junta.
6.3 Són funcions de la Junta Rectora:
a) Establir les directrius generals de la gestió
del Parc i supervisaria seva execució.
b) Vetllar pel compliment en l'interior del
Parc de les normes generals de protecció de la
natura i de la reglamentació de l'espai protegit.
e) Aprovar la memòria de gestió a què fa esment l'article anterior.
d) Aprovar inicialment el pressupost i el programa de gestió del Parc.
e) Gestionar la concessió dels mitjans econòmics per tal que el Parc pugui assolir ·els seus
fins específics, fomentant i coordinant les inversions dels organismes representants i de tots
aquells que puguin coadjuvar en la millor gestió
de l'espai protegit.
f) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del Parc quan així ho requereixin els organismes de la Generalitat o les entitats locals.

fracció resultin aplicables. Els infractors restaran
obligats, en qualsevol cas, a reparar els danys
causats i restituir els indrets alterats a la seva
situació inicial.

DISPOSICió TRANSITÒRIA

Mentre no es procedeixi a la revisió o modificació del vigent Pla Especial del Montseny,
aquest continuarà en vigor als efectes del que
disposa l'article 3.a), en tots aquells aspectes que
no s'oposin al que estableix el present Decret,
tant en l'àmbit del Parc Natural com en la seva
zona d'influència.
Barcelona, 20 de febrer de 1987
JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER BIGATÀ I RIBÉ

Conseller de PolÍtica Territorial i Obres
Públiques
JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX

Limits del Parc Natural del Montseny
Article 7
D'acord amb el que estableix l'article 35 de
la Llei 12/1985, de 13 de juny, el Consell de Protecció de la Natura prestarà l'assessorament científic necessari per a la correcta gestió de l'espai
protegit.
Article 8
A fi d'atendre les despeses generals de funcionament del Parc Natural del Montseny, les
Diputacions de Barcelona i de Girona habilitaran els crèdits oportuns. Així mateix, la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels Departaments representants a la Junta Rectora, realitzarà les actuacions necessàries per a la millor
gestió del Parc, sens perjudici de les col·laboracions d'altres òrgans o corporacions públiques
i privades.
Article 9
Vincompliment o la infracció del règim de
protecció del Parc Natural o la no observança
de la normativa aplicable, serà sancionat d'acord
amb el que disposen la Llei 12/1985, de 13 de
juny, la legislació urbanística i altres disposicions
específiques que segons el caràcter de la in-

700

El límit s'inicia en el punt de confluència de
la riera de Picamena amb el barranc que baixa
per la:, fondalada situada a l'immediat SO de
Can Serra de l'Arca i remunta aigües amunt fins
a trobar el cingle existent darrera la casa esmentada, en el punt que aquell ca,nvia la seva direcció general NE-SO, per la de E-O, englobant,
consegüentment, els camps de conreu existents
al costat de l'esmentada masia de Can Serra.
Continua per damunt de les cingleres, a través
- de la divisòria d'aigües entre la riera de Picamena i la de Martinet, fins a l'indret de la Collada, al NO del Serrat de la Peça. En aquest
punt, segueix en línia recta i direcció E-SE fins
a trobar la cota 800 m, per la qual continua en
direcció NE, coincidint amb un fort trencament
de pendent, fins a arribar a la fondalada situada
immediatament. a llevant del cementiri del Brull.
Remunta aquesta fondalada, creua la carretera
Seva-Collformic i prossegueix fins a trobar el
punt d'intersecció del càmí que des del Brull
puja fins al Puig Castellar amb el que duu. al
xalet construït a la part oriental del Pla de Sant
Martí.
Des d'aquest punt, baixa en direcció N a través del tàlveg que aflueix al torrent de les Planes.

Continua per aquest torrent fins a coincidir amb
el límit entre els termes municipals del Brull i
Seva, pel qual prossegueix en direcció E-NE fins
arribar a la cota 800 m, per la qual continua
fins al fons del profund del tàlveg que es troba
al S dels Trillans. Segueix per la línia de màxima pendent, i vers al N-NO, remunta des del
fons del tàlveg per assolir la cota 850 m, per la
qual continua, amb successives flexions i una
direcció general cap al NE, fins a situar-se a la
punta extrema de la cresta que tanca, pel seu
vessant occidental, la depressió del torrent de
les Hortes de Sobrevia. Des d'aquest punt, i en
direcció SE, baixa per una suau carena, quasi
rectilínia, fins al fons del torrent esmentat per
pujar després, breument, pel vessant oposat, a
través d'una discreta carena, fins a coincidir amb
la cota dels 800 m.
Avança per aquesta cota, successivament en
direcció E i S, fins al torrent de l'Oratori, en el
punt de confluència d'aquest amb el tàlveg de
la Font d'Or. Remunta per aquest tàlveg fins a
situar-se a la cota dels 900 m: per la qual prossegueix en direcció NE-E fins que, una vegada
salvat el torrent de l'Erola, arriba a la fondalada que, iniciada en el coll de l'Àliga, conflueix
amb el torrent esmentat, a llevant de l'ermita de
l'Erola. Remunta aquesta fondalada i, tot
creuant el coll de l'Àliga, es dirigeix en línia recta
cap al NE fins a assolir la cota 950 in per la qual
prossegueix en direcció general vers a llevant,
fins a trobar la fondalada situada immediatament després de la masia del Pujol de Muntanyà. Baixa per aquesta fondalada i troba la riera
de Matagalls on remunta breument el vessant
oposat a través de la línia de màxim pendent ·
i troba el camí que comunica les masies
d'Alemany i la Vila, pel qual segueix en direcció
a la darrera fins a arribar al sot de la font del
Ferro. Remunta aquest, assoleix el coll de Castanyereda i creua la pista de muntanya de Sant
Marçal a Viladrau arribant a la cota 1000 m.
Des del coll de Castanyereda, el límit del Parc
segueix, mantenint la cota 1000 m, en direcció
E per prendre, una vegada passat el Pla dels
Tions, la direcció S fins a situar-se a la carena
damunt del coll de Cirers, al S del Pla de Palomers i Vilarnau, des d'on baixa fins al coll esmentat i, pel tàlveg meridional del coll en direcció S-SE, arriba al torrent del Sot de Lliors,
pel qual baixa fins a la seva confluència amb
la Riera Gran d'Arbúcies. A partir d'aquest punt
puja per una suau fondalada cap a la Nes pla
i pren la cota 800 m abans d'arribar a l'esmentada casa. Prossegueix tot seguit, en direcció sensiblement SE, fins a situar-se en la carena que
es troba entre les masies del Coll i la Cortinoia.
En arribar al punt de la carena alineat entre

ambdues masies, baixa en direcció E-SE per una
petita cresta, travessa el torrent de les Truites i
puja pel vessant oposat a través del tàlveg que
condueix al petit collet situat damunt de la cota
670 m, des del qual remunta la carena de la
muntanya en direcció al turó d'Arenys, fins a
situar-se en la cota 800 m, per la qual prossegueix fins a trobar l'ampla fondalada del torrent d'en Bernat i, concretament, el petit tàlveg
tributari d'aquella en el vessant' NE · de can
Bernat. Baixa per aquest tàlveg fins al torrent
d'en Bernat. Segueix el seu curs en sentit descendent, fins a la cota 500 m, a les immedacions
de can Perarnau, al NO de Riells del Montseny.
En aquest indret deixa el curs fluvial per seguir pel peu de l'esquei fins a la immediata proximitat del Corral d'en Pelegrí, on, tot girant
un angle agut al SO, remunta breument per la
carena fins a assolir la cota 600 m que manté,
per remuntar a continuació per la canal de l'Escala fins a la cota 700 m. Conserva aquesta cota
fins a arribar, ultrapassat el prat de Saba, a la
carena situada a ponent. En el punt situat més
al NE remunta per la carena fins a assolir la cota
800 m que coincideix, en els darrers metres, amb
el límit entre .els termes municipals de Riells i
Gualba.
Manté la cota 800 m fins a la cresta del Castell Xic, per la qual baixa en direcció SE. En
arribar al fons de la vall formada pels torrents
procedents del turó de Moixell i coll de Canyelles, continua en sentit descendent fins a la
seva confluència amb la riera de Gualba, al
N-NO de Gualba de Dalt.
Remunta breument la riera de Gualba fins
que, enfront de la Farga, deixa el curs fluvial
i puja en direcció SO fins a la cota 600 m, a
l'esperó de la muntanya que separa la riera de
Gualba del torrent de les Pedreres .. Prossegueix
per aquesta cota fins a l'esmentat torrent, pel
qual remunta fins a la cota 800 m, per la qual
continua tot creuant la carretera de Sant Celoni
a Santa Fe i envoltant l'ampla fondalada de la
riera de Ciuret i els seus afluents, per trobar fimi.lment la serra de Navall damunt el poble del
Montseny, per la qual prossegueix, passa ·contig~ament a can Jubany i troba finalment el curs
de la Tordera davant de la masia de la Llavina,
a la confluència amb la riera de Collformic.
Des d'aquest punt de confluència, puja en direcció SO fins al tàlveg situat immediatament
després de la Casa Nova del Molar, pel qual davalla fins a la seva confluència amb la riera de
Bascona. Pel vessant oposat, primer en direcció
SE i després S, s'enfila per la carena de la muntanya fins a assolir novament la cota 800 m. Prossegueix per aquesta cota per damunt del Samont
i de Santa Susanna fins que, creuat el torrent
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de Vallmanya, arriba a la fondalada situada immediatament després de Roca Pera, estrep
muntanyós del turó de Sant Elies.
Puja per la fondalada i troba el torrent de
Font Borrell, pel qual continua en sentit descendent fins a la seva confluència amb la riera
de Canyes. Tot seguit s'enfila vers al SO-O per
la cresta del vessant contrari, assoleix novament
la cota 800 m, per la qual prossegueix cap a ponent, fins a l'entrada en la profunda vall de la
riera de Cànoves o Vall forners, sota el paratge
de la Cuasca, des d'on davalla a través del serrat que discorre per les immediacions de can
Puig i can Mets, pel costat N, i troba finalment
el curs de la riera de Cànoves.
Des d'aquest punt puja en direcció general
vers a ponent fins a trobar la cota 800 m, que
manté a través dels vessants de Roca Centella,
per situar-se a la fondalada de Vall figueres, des
d'on baixa per l'estrep de la muntanya que es
troba entre les ruines de Vall figuera i la font del
mateix nom, fins al fons de la vall. Remunta
breument el torrent de la font esmentada i s'enfila, abans d'arribar a les ruines, per la carena
del vessant oposat, tot prenent novament la cota
800 m a través de la qual adopta la direcció N
i arriba al'estrep muntanyós occidental de Roca
Centella que domina la fondalada del Sot d'en
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Reguer. En aquest punt, 1quasi en línia recta,
baixa per la carena, en direcció N, fins a la confluència del Sot d'en Reguer i el Sot del Socau.
Puja novament, en línia recta, pel vessant contrari en direcció N fins a trobar en la carena que
tanca els esmentats sots pel costat septentrional,
el límit municipal entre Montmany i Tagamanent.
Segueix aquest límit en direcció NO fins al
punt on aquest gira vers a ponent, arribat al qual
remunta en di'recció a can Coll per la carena de
la serra fins a assolir la cota 800 m, per la qual
continua fins a trobar la carena principal que
prové del Tagamanent i baixa fins a la serra Madrona. En aquest punt, al NE del Soler, davalla
per la carena esmentada fins al monticle de 724
m d'alçada situat al NE de les ruines de la masia
de Puig Agut. Des d'aquest punt baixa per un
esperó secundari fins a la confluència de la riera
de la Llabina amb el torrent del Sot de l'Infern,
remunta tot seguit pel vessant oposat en direcció
N i guanya la carena del Serrat de Fondrats, per
on continua vers a ponent fins al monticle final
de 525 m d'alçada. Des d'aquest punt davalla
perpendicularment al N fins a trobar la riera de
Picamena en el punt inicial de la delimitació
descrita.

Decret 106/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el
massís de Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac [DOGC, 10.4.1987].

DECRET
J06/198{, de 20 defebrer, pel qual es declaren
Parc Natural el mass(s de Sant Llorenç de Munt
i la serra de l'Obac.
I.:article 29 de la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'espais naturals, disposa que la gestió dels parcs
naturals correspon, en principi, als seus promotors i que el Decret de declaració pot establir
la participació de la Generalitat, de les entitats
locals, dels propietaris i de les entitats afectades
en els òrgans rectors. D'altra banda, la disposició transitòria 1 de la Llei institueix que el
Consell Executiu ha de dictar les disposicions
necessàries per adaptar el règim de gestió establert per l'article 29 als patronats, les juntes o
altres òrgans de gestió que hagin establert els
plans especials urbanístics per a la protecció del
paisatge.
A aquest efecte, les entitats públiques a les
quals estan adscrits aquests òrgans de gestió podien elevar en el termini de tres mesos, mitjançant el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, la proposta d'adaptació pertinent. Aquesta proposta, pel que respecta al
massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de
l'Obac, ha estat lliurada per la Diputació de Barcelona dins el termini esmentat.
Així mateix, l'article 31 disposa que la designació de "Parc Natural" només es pot utilitzar
per als espais que compleixen les condicions establertes per la Llei i, si s'escau, per la legislació
bàsica estatal.
Vista la proposta de la Diputació de Barcelona;
Atesos els remarcables valors ecològics i paisatgístics del massís de Sant Llorenç del Munt
i de la serra de l'Obac com a notable singularitat geològica que conté una excel'lent representació de la diversitat dels sistemes naturals
típicament mediterranis de les serres litorals catalanes;
Atesa la necessitat d'adaptar globalment el
règim jurídic de l'espai protegit a la Llei 12/1985,
per tal de fer viable el que preceptuen els diferents articles esmentats;

Atesa la conveniència de sistematitzar en el
que sigui possible les denominacions i les funcions dels òrgans rectors dels espais naturals de
protecció especial;
A proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques, i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell
Executiu,

DECREw:

Article 1
D'acord amb el que estableix la Llei 12/1985,
de 13 de juny, d'espais naturals, es declaren Parc
Natural el massís de Sant Llorenç del Munt i
la serra de l'Obac, amb l'objecte d'aconseguir
la conservació dels seus qualificats valors naturals d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels
seus habitants.
Article 2
2.1 El Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i la serra de l'Obac comprenen territoris
dels municipis de Mura, el Pont de Vilomara
i Rocafort, i Sant Vicenç de Castellet, a la comarca del Bages, i dels municipis de Castellar
del Vallès, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç
Savall, Terrassa i Vacarisses, a la comarca del
Vallès Occidental.
2.2 La delimitació geogràfica del parc natural és l'especificada a l'annex del present Decret.
Article 3
Sens perjudici de les regulacions que amb caràcter complementari estableixin per a la totalitat o part de l'àmbit del parc els plans i les
normes corresponents, regiran les normes de caràcter general següents:
a) El règim urbanístic serà l'establert per l'article 86.2 i concordants de la Llei sobre Règim
del Sòl i Ordenació Urbana, de 9 d'abril de 1976.
El pla especial de protecció del Parc Natural regularà detalladament els usos del sòl i l'edificació en cada zona, d'acord amb el que disposen
la legislació urbanística i la Llei 12/1985, de 13
de juny.

703

b) A l'interior del Parc seran autoritzats els
usos culturals pedagògics i científics congruents
amb les finalitats Ï'ia naturalesa del Parc Natural.
Així mateix, continuaran permeso's els usos comercials i hotelers actualment existents i adaptats a les característiques tradicionals del lloc.
c) Els usos cinegètics se subjectaran a les disposicions que, d'acord amb la legislació específica, siguin establertes per tal d'evitar una pressió excessiva sobre les poblacions animals.
d) A més dels usos e¡¡pressats en els dos paràgrafs anteriors, se~an admesos únicament els
aprofitaments forestals i agro-pecuaris de caràcter tradicional actualment existents o practicats amb anterioritat. En aquest darrer cas,
caldrà l'autorització prèvia de l'òrgan rector corresponent, la qual serà atorgada o denegada en
funció de les determinacions del Pla Especial
anteriorment esmentat.
e) Tots aquells usos no especificats anteriorment· es consideren incompatibles dins de
l'àmbit del Parc.
f) Es prohibeix expressament:
La insta!·lació d'elements artificials que limitin
el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge
o desfigurin les seves perspectives. eàmbit del
Parc Natural tindrà la consideració de paisatge
obert, als efectes del que estableix l'article 7 de
la Llei 1211985, de 13 de juny.
La introducció sense l'autorització de l'òrgan
rector competent d'espècies vegetals i animals
que no siguin autòctones.
La circulació amb mitjans motoritzats fora
dels vials permesos, excepte quan es tracti de la
realització d'activitats silvícoles, agro-pecuàries
o relacionades amb la gestió del Parc.
Encendre foc fora dels indrets assenyalats.
g) Edificacions. eàmbit del Parc Natural té
la condició d'inedificable, excepte quan es tracti
de noves edificacions destinades, d'acord amb
el pla especial a què fa referència el paràgraf
a), a equipaments, serveis o infrastructures d'interès públic i general del parc.
Tanmateix, s'admeten obres de conservació,
millora i ampliació de les edificacions existents,
sempre que compleixin les condicions específiques establertes pel pla especial.
Article 4
Cal incorporar els terrenys forestals propietat
d'entitats públiques que no es trobin inclosos
en el Catàleg de Forests d'Utilitat Pública. Així
mateix, els de propietat privada tenen la condició de forests protectores.
Article 5
5.1 eadministració del parc natural correspon a la Diputació de Barcelona, d'acord amb

704

les directrius de la Junta Rectora del Parc.
5.2 Són funcions de l'administració del Parc
Natural:
a) Redactar i tramitar plans, projectes i estudis precisos per a l'assoliment dels objectius
del parc.
b) Emetre informe preceptiu previ a l'atorgament de les autoritzacions necessàries per a
l'execució de qualsevol pla, obra, moviment de
terres o explotacions dels recursos naturals, a
l'interior o a l'exterior de l;espai protegit i que
poden afectar-lo.
c) Elaborar anualment la memòria de gestió
del parc.
d) Elaborar anualment el pressupost i la proposta de programa de gestió, l'aprovació dels
quals requerirà l'informe previ del Departa~ent
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
En aquests documents s'ha de preveure l'execució de les previsions del pla especial de protecció contingudes en el seu programa d'actuació
i de tots els altres treballs de promoció, de recerca, de manteniment, etc., necessaris per assolir les finalitats de la protecció.
e) Administrar els fons procedents de la utilització dels serveis propis i els recursos que pot
rebre de l'exterior.
f) Vetllar pel compliment a l'interior del Parc
de les normes generals de protecció de la natura i de la reglamentació de l'espai protegit.
g) Efectuar les obres de conservació, millora
o de nova planta que siguin necessàries per al
desplegament del pla especial o dels projectes
oportuns.
h) Fomentar el manteniment dels usos agrícoles i ramaders de la població permanent de
l'àrea, així com el millorament de la seva condició de vida.
i) Adquirir els terrenys més adients o prioritats a fi de possibilitar la millor gestió del parc
natural.
Article 6
6.1 Es crea la Junta Rectora del Parc Natural
com a òrgan encarregat de la direcció, supervisió i tutela de la gestió del parc.
6.2 La Junta Rectora serà integrada pels
membres següents:
a) Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
b) Un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
c) Un representant del Departament de Comerç, Consum i Turisme.
d) Tres representants de la Diputació de Barcelona.
e) Un representant de cadascun dels Ajuntaments de Castellar del Vallès, Matadepera,

Mura, Rellinars, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet, Terrassa i Vacarisses.
f) Dos representants entre les entitats i organitzacions professionals agràries existents en el
conjunt dels municipis del Parc, nomenats entre
els seus representants.
g) Un representant dels propietaris ' dels
terrenys.
h) Un representant de l'Institut d'Estudis Catalaris.
i) Un representant de les associacions catalanes, entre les que, pels seus Estatuts, es dediquen a la protecció de la natura, designat pel
President de la Junta.
6.3 Serà President de la Junta Rectora aquell
dels seus membres que sigui nomenat pel President de la Generalitat.
6.4 Són funcions de la Junta Rectora:
a) Establir les directrius generals de la gestió
del parc i supervisar la seva execució.
b) Vetllar pel compliment a l'interior del
Parc de les normes generals de protecció de
la natura i de la reglamentació de l'espai protegit.
c) Aprovar la memòria de gestió a què fa esment l'article anterior.
d) Aprovar inicialment el pressupost i el programa de gestió del parc.
e) Gestionar la concessió dels mitjans econòmics per tal que el parc pugui assolir les seves
finalitats específiques, tot fomentant i coordinant les inversions dels organismes representants
i de tots aquells que puguin coadjuvar en la millor gestió de l'espai protegit.
f) Informar sobre aspectes relatius a la pro·
tecció del Parc quan així ho requereixin els
organismes de la Generalitat o les entitats locals.
Article 7
D'acord amb el que estableix l'article 35 de
la Llei 12/ 1985, de 13 de juny, el Consell de Protecció de la Natura prestarà l'assessorament científic necessari per a la correcta gestió de l'espai
protegit.
Article 8
A fi d'atendre les despeses generals de funcionament del parc natural de Sant Llorenç del
Munt i de la serra de l'Obac, la Diputació de
Barcelona habilitarà els crèdits oportuns. Així
mateix, la Generalitat de Càtalunya, per mitjà
dels Departaments representats a la Junta Rectora, realitzarà les actuacions necessàries per a
la millor gestió del Parc, sens perjudici de les
coHaboracions d'altres òrgans o corporacions
públiques i privades.

Article 9
Vincompliment o la infracció del règim de
protecció del parc natural, o la no observança
de la normativa aplicable, serà sancionat d'acord
amb el que disposen la Llei 1211985, de 13 de
juny, la legislació urbanistica i altres disposicions
específiques que segons el caràcter de la infracció resultin aplicables. Els infractors estaran
obligats, en qualsevol cas, a reparar els danys
causats i restituir els indrets alterats a la seva
situació inicial.

DISPosICió TRANSITÒRIA
Mentre no es procedeixi a la revisió o modificació del vigent pla especial de Sant Llorenç
del Munt i de la serra de l'Obac, aquest romandrà en vigor als efectes del que disposa l'article 3.a), en tots aquells aspectes que no s'oposin
al que estableix el present Decret.
Barcelona, 20 de febrer de 1987
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER BIGATÀ I RIBÉ
Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques
JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX

Lfmits del parc natural de Sant Llorenç del
Munt i de la Serra de l'Obac
Des de la part més septentrional de les urbanitzacions denominades "Can Robert" i "Cavall Bernat" i passant pel peu del monòlit
d'aquest mateix nom, la línia de delimitació, en
direcció llevant i finalitzada la urbanització, gira
cap al sud i baixa a la confluència dels torrents
que voregen el Turó de Can Torres incloent
aquesta masia i continuant de nou cap a llevant
per la zona de Can Girbau i la pista de muntanya dirigida a l'Hostal del Cim; abans d'arribar-hi davalla vers les fondalades dels sots del
Guix fins a trobar el llit del riu Ripoll.
Aigües amunt del riu Ripoll, la línia de delimitació continua genèricament direcció nord,
fins a les envistes de la urbanització Les Marines, la qual voreja per la zona meridional i de
ponent fins a arribar, a la banda nord, al coll
partioner amb la veïna vall d'Horta, vall que
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creua per la banda de llevant de la masia de la
Roca, sempre direcció nord, fins a situar-se a
la carena partionera amb l'ampla clotada de la
urbanització Comabella, carena que segueix la
direcció nord-oest cap al tossal d'Abellerols per
la banda est i nord, i voreja tot seguit la cresta
del Castell de Pera, també per la banda oriental,
fins a trobar la línia elèctrica de 380 kV d'Ascó
a Sentmenat, línia que continua cap a ponent,
rectilínia, fins a trobar la riera de Coll d'Estenalles o de Nespres.
Per la riera de Nespres, i genèricament en direcció a ponent, la línia de delimitació voreja
el nucli urbà del poble de Mura i continua aigües
avall de la riera fins a poc més enllà del pont
de la pista que dóna accés a les cases de la Vila
i el puig d'en Bauma o de la Bauma. En aquest
punt, i deixant la riera, la línia de delimitació
continua per la divisòria entre el torrent del Codolar i els torrents de Coma de Bou i del Flaquer fins a assolir el punt culminant de la serra
de Puig-Gil, continuant en direcció sud-oest fins
que es creua el torrent de Mata-rodona amb el
de Santa Creu.
Creuada la riera de Mata-rodona, la línia divisòria s'enfila a la serra de Sant Jaume de Vallhonesta per damunt de la cota dels 550 m d'altura, i continua per aquesta serra en direcció
sud-est fins a assolir la cota 571, on s'aixeca una
torre de la línia elèctrica esmentada, AscóSentmenat, de 380 kV. Baixa tot seguit la línia
de delimitació pel torrent de Casajoana passant
pel collet situat a ponent a costat de la masia
esmentada i continua direcció sud-est per vorejar els antics conreus del caseriu Les Cases,
a ponent del casal de les Boades, i continua direcció sud per creuar la carretera de Terrassa a
Rellinars, fins a assolir la cota 513, i per la serra d'aquesta cota, en direcció a llevant, arriba
fins a la cota 557, punt des del qual baixa al
torrent meridional per remuntar novament per
la carena anomenada del Teix, direcció E-NE
fins a la cota dels 677 metres, al sud immediat
de la casa de l'Obac i el límit entre els termes
de Vacarisses i Terrassa.
Per la carena de la Corba, entre les valls de
Vedrunes i la serra Llarga, la línia de delimitació
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continua al sud fins a la cota 671 seguint el límit
entre municipis i, deixant-lo en aquest punt, gira
cap a llevant per la serreta lateral i baixa a creuar
el torrent de la Serra Llarga i, novament, la carretera de Terrassa a Rellinars per un pontet
,d'aquesta sobre un torrent lateral per on la línia
de delimitació continua aigües amunt fins a la
bifurcació del torrent lateral esmentat. En aquest
punt, i direcció llevant, s'enfila a la serreta lateral fins a trobar un camí que, entre els 500 i
600 metres d'alçada, envolta una clotada fins
a coincidir amb una línia de conducció elèctrica.
En aquest punt, pel fons del petit barranc, i
pràcticament coincidint amb la línia elèctrica,
la línia de delimitació puja per trobar al sudest una crui1la d~ camins, continua per un nou
camí que corre pels vessants sud-orientals de la
serra del Troncó fins a assolir la carena principal de la serra 'de les Pedritxes, en el collet de
la cota 658'5, i en la divisòria dels termes municipals de Terrassa i Matadepera.
Des del collet esmentat, al sud-est de la Moleta, i seguint pels vessants nord-est de la serra
de les Pedritxes, la línia divisòria delimitadora
del Parc es dirigeix bàsicament direcció nord,
vorejant els carrers més elevats de la urbanització "Les Pedritxes" i, passant el torrent dda
Font de la Riba, la de Can Robert.
La línia continua pel carrer més elevat
d'aquesta darrera urbanització i quan arriba a
l'estrep de la serra que domina la Torre de
l'Àngel (final del carrer asfaltat), continua rectilínia a ponent pel final dels dos carrers asfaltats a cotes inferiors i fins a la carretera de Terrassa a Navaroles a tocar el km 7.
La línia de delimitació continua per aquesta
carretera direcció a Terrassa i, quan arriba al
Pont de la Riba, baixa pel torrent d'aquest nom
fins a la riera de les Arenes i, aigües amunt
d'aquesta, i quan arriba d'immediat a l'alçada
dels 550 metres, deixa la riera i voreja la urbanització de la zona de Can Marcet seguint per
la riba esquerra del torrent que, entre Can
Marcet i Can Robert, baixa de la zona de les
Ginesteres i retroba la línia de delimitació inicialment descrita.

Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de Reserves
Naturals Parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de
desaparició [DOGC, 29.4.1987].

DECRET
123/ 1987, de 12 de març, sobre declaració de
reserves naturals pareials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya.
Varticle 4 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, ..
d'Espais Naturals, especifica que l'Administració
haurà d'adequar les seves disposicions per protegir la fauna salvatge evitant la destrucció del
medi físic on habita. Dins la política de conservació de la natura que està duent a terme la
Generalitat de Catalunya, un aspecte important
és la protecció d'espècies d'animals vertebrats
que tenen poblacions molt reduïdes.
Per altra banda, el conveni de Bema, de 19
de setembre de 1979, relatiu a la conservació de
la vida salvatge i del medi rural a Europa, ratificat per l'Estat espanyol 1'1 de setembre de 1986,
especifica al seu capítol II que els poders públics adoptaran les mesures legislatives i reglamentàries que siguin apropiades i necessàries per
protegir els hàbitats de les espècies salvatges de
la flora i la fauna entre les quals es troben les
espècies objecte de protecció mitjançant el present Decret;
Vista la proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la qual es concreta
la situació a Catalunya de les poblacions d'ós
bru (Ursus aretos), 1Júdriga (Lutra lutra), les espècies de la fauna forestal pirinenca mussol pirinenc (Aegolius funereus), pigot negre (Dryocopus martius), ga1J fer (Tetrao urogallus),
cabirol (Caprolus capreolus), marta (Martes
martes), els oce1Js estèpics com el sisó (Otis tetrax), ganga (Pterocles alchata), xurra (Pterocies orientalis), torlit ( Burhinus oedicnemus)
i esparver cendrós (Cireus pygargus) i la tortuga
mediterrània (Testudo hermam);
Atès que l'article 24.3 de la Llei 1211985, de
13 de juny, diu que les reserves naturals parcials
tenen per objectiu protegir d'una manera absoluta determinats biòtops, espècies, hàbitats i comunitats;

Atès el que especifica l'article 10.1, segons el
qual el Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca delimitarà les superfícies forestals amb
presència notable d'espècies d'àrea reduïda dins
el territori de Catalunya i adoptarà les determinacions necessàries per assegurar el manteniment del grau de presència d'aquestes espècies;
A proposta dels Conse1Jers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Conse1J
Executiu,

DECRETO:

Article I
1.1 Amb la finalitat de protegir l'ós bru i les
espècies de la fauna forestal pirinenca, es declaren Reserves Naturals Parcials la del Baish
Aran i Alt Àneu, els límits de les quals s'especifiquen a l'Annex 1.
1.2 Els aprofitaments forestals i l'obertura
de nous camins o vies de desembosc en les zones
delimitades com a Reserves Naturals Parcials es
regularan de !panera que no puguin representar
una influència negativa sobre les poblacions que
es protegeixen.
1.3 En aquestes zones quedaran prohibits els
aprofitaments cinegètics, així com qualsevol activitat que comporti una alteració irreversible
de l'hàbitat.
Article 2
2.1 Amb la finalitat de garantir la supervivència de les darreres poblacions de 1Júdriga a
Catalunya, es declaren Reserves Naturals Parcials les de Merlès-Lluçanès, Riera d'ArbúciesHostalric, IJ1a de Caramany, La Muga-Albanyà,
Segre-Isòvol, Segre-Prullans, La Llosa, Noguera
Pallaresa-Bonaigua, Noguera Pallaresa-Collegats, Noguera Ribagorçana-Mont-rebei i Algars,
situades als trams de riu que s'indiquen a
l'Annex 2.
2.2 La delimitació de l'amplada deis trams
declarats de reserva natural serà la que ve defi-
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ni da com d'ús públic a l'article 6 de la Llei
29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, o bé la zona
de riberes en el cas que aquestes estiguin estimades.
2.3 Els aprofitaments hidràulics en les zones
delimitades es regularan de manera que no puguin representar una influència negativa sobre.
les poblacions que es protegeixen.
2.4 En aquests trams de riu queden prohibides les activitats següents: eliminació i modificació de la vegetació de ribera, abocament de
deixalles, enderrocs i productes contaminants,
així com qualsevol activitat que, afectant el llit
del riu o la vegetació que l'envolta, suposi una
alteració negativa irreversible. de l'hàbitat de l'espècie protegida.
2.5 l!aprofitament piscícola en aquests
trams de riu serà regulat per les disposicions
generals sobre vedes i períodes hàbils de pesca del Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.
Article 3
3.1 Amb la fmalitat de protegir l'única zona
d'hàbitat estèpic extens existent a Catalunya per
garantir la ~upervivència de les espècies d'ocells
estèpics sisó, ganga, xurra, torlit i esparver cendrós, es declara Reserva Natural Parcial el Mas
de Melons, els límits de la qual s'especifiquen
a l'Annex 3.
3.2 En aquesta zona no es podrà.modificar
l'ús del sòl que es realitza actualment. Es mantindran intactes les zones de brolles i garrigues
existents, així com les superfícies destinades a
conreu, les quals podran ser aprofitades exclusivament com a terrenys de secà, mitjançant el
sistema de guarets.
3.3 l!aprofiÜlment cinegètic, que ha fet que
es conservi l'hàbitat, podrà continuar realitzantse. Els titulars de les àrees de caça abastades presentaran un pla d'aprofitament cinegètic, eI qual
serà aprovat per la Direcció General de Política
Forestal.
Article 4
4:1 Amb la finalitat de garantir la conservació de la darrera població de tortuga mediterrània a Catalunya, es declara Reserva Natural
Parcial Sant Quirze de Colera, els límits de la
qual s'especifiquen a l'Annex 4.
4.2 En aquesta zona no es podrà modificar
l'ús del sòl que es realitza actualment i es mantindran intactes les zones de brolles i garrigues
existents, excepte quan per motius de prevenció
d'incendis forestals sigui necessari aquest canvi. .
Les explotacions forestals queden limitades
als aprofitaments tradicionals.
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4.3 La Direcció General de Política Forestal
elaborarà un pla de prevenció d'incendis que inclourà els terrenys d'aquestes Reserves.
Article 5
5.1 Els Ajuntaments i les entitats locals menors en el territori dels quals es trobi situada
la totalitat o alguna part d'una reserva natural
de les declarades per aquest Decret, així com
les agrupacions agràries i els propietaris de finques rústiques integrades en aquestes àrees, podran gaudir dels ajuts establerts a la Secció III
del capítol I del Decret 49/1987, de 29 de gener,
sobre mesures de foment de l'agricultura, la ramadaria i la pesca marítima.
5.2 Les limitacions de la propietat privada
o de drets o inte¡'essos patrimonials legítims que
es produeixin com a conseqüència de l'aplicació
d'aquest Decret podran ser indemnitzades
d'acord amb els barems que a aquest efecte estableix el Departament d'Agricultura, Ràmaderia i Pesca per a cada tipus de situació.

DISPOSICIONS FINALS

-1 Ei Departament d'Agricultura, Ramadel
ria i Pesca, si l'evolució de les poblacions que
es protegeixen ho permet i amb els informes
previs corresponents, podrà excloure determinades àrees de les Reserves declarades quan
s'hagin de realitzar en aquestes zones obres o
actuacions d'interès general.

-2 Es faculta els Departaments de Política
1èrritorial i Obres Públiques i d'AgriCultura, Ramaderia i Pesca per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret.
Barcelona, 12 de març de 1987
JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER BIOATÀ I RIBÉ

Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques
JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i

ANNEX

Pe~ca

1

-1 Reserva Natural Parcial: Baish Aran
Comarca: Val d'Aran.
Termes municipals: es Bòrdes i Vilamòs.
Límits:
Oest des del Pic de Poilané a la frontera amb
França seguint la mateixa frontera amb França

en direcció nord fins al terme municipal d'es
Bòrdes.
Nord: límit de terme municipal entre es
Bòrdes i Vilamòs fins a trobar a 1.380 m d'altitud la pista forestal. Continua la' mateixa pista
forestal en direcció sud-est fins al 'revolt de canvi
de sentit situat a 1.220 m 'd'altitud.
Sud: revolt del camí forestal seguint la carena
fins al pic de l'Entecada. Pic de l'Entecada seguint la carena fins al pic de Poilané.
Superfície: 389 ha.

""":2 Resérva Natural Parcial: Alt Àneu
Comarca: Pallars Sobirà.
Termes municipals: Alt Àneu.
L/mits:
Nord: pista forestal a Montgarri des del Barranc de Marimanya fins al Barranc de Roca
Blanca o Llançanés.
Est: Barranc de Roca Blanca o Llançanés fins
a la cota 2.100 m.
Sud: Cota 2.100 m, que coincideix aproximadament amb el límit del bosc fins al barranc de
Marimanya.
Oest: Barranc de Marimanya des de la cota
2.100 m fins a la pista forestal a Montgarri.
Superfície: 346 ha.

Nord: el marge nord-est de l'illa de Caramany situada al riu Fluvià a uns 2.000 m aigües
amunt de la desembocadura d'aquest.
Est: des de l'extrem nord-est de l'illa de
Caramany travessa el riu Fluvià en línia recta
fins al final del tram del carni (carni de les Botigues) que voreja el riu.
Sud: el marge dret~el riu Fluvià des del final
del tram del carni que voreja el riu fins a la desembocadura del rec del Molí.
Oest: des de la desembocadura del rec del
Molí travessa el riu Fluvià en línia recta fins a
l'extrem sud-oest de l'illa de Caramany.
Superfície: 19 ha.
Aquesta Reserva Natural Parcial inclou dintre
del seu àmbit la Reserva Integral III dels Aiguamolls de l'Empordà.
-6 Reserva Natural Parcial: la Muga-Alba-

nyà
Comarca: Alt Empordà.
Termes municipals: Sant Llorenç de la Muga
i Albanyà.

Limits:
El riu de la Muga des de l'Ermita de Sant Antoni fins al naixement del riu.
Longitud: 22 km.

Reserva Natural Parcial: Segre-Isòvol
Comarca: Cerdanya.
Termes municipals: Isòvol, Das i Ger.
Límits:
-7

ANNEX 2

Els trams que es detallen es delimiten seguint
el riu aigües amunt.

Reserva Natural Parcial: Merlès-Lluçanès
Comarques: Berguedà i Osona.
Termes municipals: Santa Maria de Merlès,
-3

Prats de Lluçanès, Sagàs, Lluçà, la Quar, Borredà i Palmerola.

L/mits:
Des del pont de la carretera de Gironella a
Prats de Lluçanès fins al pont de la carretera
de Borredà a Alpens.
Longitud: 19,5 km.
-4 Reserva Natural Parcial' Riera d~rbúcies
Hostalric
Comarca: la Selva.
Termes municipals: Hostalric i Sant Feliu de
Buixalleu.

L/mits:
Riera d'Arbúcies des de la seva confluència
amb el riu Tordera fins a la confluència amb la
riera 'de can Horta.
Longitud: 10 km.

Reserva Natural Parcial: Illa de Caramany
Comarca: Alt Empordà.
Terme municipal: Sant Pere Pescador.
L/mits:
'
-5

El riu Segre des de la confluència amb el rec
d'All (terme municipal d'Isòvol) fins al límit del
terme municipal de Ger.
Longitud: 2 km.

Reserva Natural Parcial: Segre-Prullans
Comarca: Cerdanya.
Termes municipals: Montellà i Martinet, Pru-

-8

llans i Bellver de Cerdanya.

Límits:
El riu Segre des de la confluència amb el riu
de la Llosa (terme municipal de Montellà i Martinet) fins a la confluència amb el torrent de
Prats de Codines (terme municipal de Bellver
de Cerdanya).
Longitud: 7,5 km.

-9 Reserva Natural Parcial: la Llosa
Comarca: Cerdanya.
Termes municipals: Lles i Prullans.
Límits:
El riu de la Llosa des del límit del terme municipal de Montellà i Martinet amb els de Prullans i Lles, fins al seu naixement.
Longitud: 17 km.
-10 Reserva Natural Parcial: Noguera Pallaresa-Bonaigua
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Comarca: Pallars Sobirà i Val d'Aran.
Termes municipals: Alt Àneu i Val d'Aran.
Límits:
Els rius Noguera Pallaresa i Bonaigua des de
la confluència d'ambdós rius a la localitat d'Esterri d'Àneu fins al naixement d'ambdós rius.
Longitud: 45 km.
-11 Reserva Natural Parcial: Noguera Pallaresa-Collegats
Comarca: Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
Termes municipa/~: Pallars Jussà, la Pobla de
Segur i Baix Pallars.
Lfmits:
El riu Noguera Pallaresa des de la presa de
Sosis fins a la confluència amb el barranc de
Monterres.
Longitud: 5 km.

-12 Reserva Natural Parcial: Noguera Ribargorçana-Mont-rebei
Comarca: Pallars Jussà.
'Termes municipals: Àger, Sant Esteve de la
Sarga i Tremp.
Lfmits:
El riu Noguera Ribagorçana des de la confl\)ència amb el barranc de Pardina fins al pont
del Pont de Montanyana.
Longitud: 11 km.
-13 Reserva Natural Parcial: Algars
Comarca: Terra Alta.
Termes municipals: Arnes, Horta de Sant Joan
i Casserres.
Lfmits:
El riu Algars des del pont de Casserres fins
al pont d'Arnes.
Longitud: 23,5 km.

ANNEX

3

Reserva Nacional ParciaL' Mas de Melons
Comarca: les Garrigues.
Municipi: Castelldans.
Lfmits:
Est: Autopista A-2 km 151 en el límit dels
termes municipals de Castelldans i Puigverd de
Lleida. Des d'aquest punt continua una línia
recta d'l,I km de longitud en direcció S-SW fins
al pujol Michaute (cota 333). Des d'aquesta cota,
una línia recta d'I,? km en direcció S-SE fins
a la cota 335 sobre la riera de Matxerri. Des
d'aquesta cota segueix una línia recta de 2 km
en direcció S fins al punt d'unió de les carreteres
de Castelldans a Albagés (comarcal 233) i de
Castelldans al Cogul.
-14
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Sud: Des del punt d'unió d'ambdues car·reteres, segueix la carretera de Castelldans al
Cogul !:ns al límit de terme municipal de Castelldans , ab el Cogul. Segueix el límit d'ambdós
termes municipals fins al punt on es troben els
límits dels termes municipals del Cogul, Castelldans i Aspa.
Oest: continua els límits dels termes municipals entre Castelldans i Aspa, i entre Castelldans i Artesa de Segre fins al punt on es troben
els límits dels termes municipals de Castelldans
i Aspa fins a trobar l'autopista A-2 en el km 151.
Superfície: 1.140 ha.

ANNEX

4

-1,5 Reserva Natural Parcial: Sant Quirze de
Colera
Comarca: Alt Empordà.
Terme municipal: Rabós d'Empordà.
Lfmits:
Nord: des del puig Gisbert (cota 443) continua
la carena en direcció S-SE fins al puig Abreu.
Des d'aquest punt baixa cap a la riera de Sant
Quirze,creuant la riera a 200 m al SO de l'antic
monestir de Sant Quirze de Colera, i s'enfila des
d'aque~t punt seguint la carena fins al pic d'Escarders (cota 577). Aquest límit nord coincideix
amb el límit sud del Paratge Natural d'Interès
Nacional del massís de l'Albera-Vall de Sant
Quirze.
Est: des del pic d'Escarders continua el mateix límit est del Paratge Natural d'Interès Nacional del massís de l'Albera -Vall de Sant
Quirze- fins al turó de Trauc (cota 387).. seguint la carena en direcció sud i passant pel coll
de Dofines i el pla de les Bruixes. Des del turó
de Trauc continua la mateixa carena en direcció
sud i seguint el límit de termes municipals entre
Rabós d'Empordà i Vilamaniscle fins a la cota
321 del Pla de les Guilles passant pel coll de
Trauc.
Sud: des de la cota 321 del Pla de les Guilles
segueix una línia recta de 700 m de direcció NNO fins al puig de les Guilles (cota 213). Des
d'aquest puig segueix una línia recta de 1.400
m en direcció E-NE fins al puig de les Monges
(cota 206).
Oest: des del puig de les Monges continua la
carena en direcció N-NO fins la cota 400 m i
des d'aquest punt continua la mateixa carena
de la Serra dels Gisbert en direcció NE fins a
assolir el punt inicial -puig Gisbert-.
Superfície: 680 ha.

B.

Àmbit jurídica-administratiu de les Illes Balears

Llei 1/1984, de 14 de març, d'ordenació i protecció d'Àrees Naturals
d'Interès Especial de les Balears [BOCAIB, 9.5.1984].
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LLEI 1/1984, DE 14 DE MARG, D'ORDENACIO I
PROTECCIO D'AREES NATURALS D'INTERES ESPECIAL.
EL PRESIDENT DE LA COMUN ITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans 'que el Parlament de les Illes
Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que
s'estableix a l'artiele 27.2 de l'Estatut d'Autonomia, tenc a bé
de promulgar la següent
LLEI
EXPOSICIO DE MOTIUS
A les Illes Balears , hi existeixen àrees amb unes característiques naturals que fan necessari d'arbitrar mesures que en
permetin la prote'cció, respecte dels processos de degradació pel
desenvolupament urbal'Jstic que les amenacen.
Els nivells de protecció prevists al Pla Provincial d'Ordenació de
les Balears i als plans i a les normes municipals no són prou
concrets per a poder assegurar l'ordenació efectiva d'aquestes
àrees , amb l'objectiu de la defensa dels valors naturals d'interès
especial que contenen.
D'una altra banda, competeix a la Comunitat Autònoma la
regulació urbanistica d'aquests espais, ja que el seu interès
supera l'àmbit municipal i el de cada ilis, havent d'esser
considerats patrimoni col.lectiu de tota la Comunitat.
En conseqüència, és necessari de desenrotllar una legislació
especiñca d'ordenació i de protecció que asseguri, per als espaís d'interès especial per a la Comunitat Autònoma que s'hi
emparin, un règim urbanistic absolutament respectuós amb els
valors natuirals que es defensen.
L'artiele 27 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix al Parlament l'exercici de la potestat legislativa en
aquelles matèries de la seva competència, i resulta atribuida a la
Comunitat Autònoma la competència exelusiva en matèria d'urbanisme i ordenació del territori en virtut de l'article lO, apartat
3. Igualment, l'apartat 20 del mateix amele de l'Estatut
atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en
matèria de patrimoni paisatgístic d'interès per a la Comunitat
Autònoma, i per tant, constatada la necessitat de procedir a la
protecció de determinades àrees d'interès especial, el Parlament,
usant de les facultats que té atribuides, procedeix a l'aprovació
de la present Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals
d'Especial Interès, amb la finalitat d'establir el marc jurídic per
aconseguir els objectius d'ordenació, protecció i conservació de
les àrees naturals que el Parlament estimi que requereixen del
règim indicat.
Article 1

Es finalitat de la present Llei l'ordenació, conservació i protecció de les Arees Naturals d'Especial Interès per a la Comunitat Autònoma de le Illes Balears.
Article 2
Són àrees Naturals d'Especial Interès aquells espaís que pels
seus singulars valors naturala, tant sigui sòl, flora, fauna o
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paisatge, siguin declarats com a tals per Llei del Parlament de
les Illes Balears.
Article 3
La declaració d'un espai com a Area Natural d'Especial Interès
produirà en el seu àmbit territorial els següents efectes:
a)
Els terrenys quedaran classificats com a sòl no urbanitzable d'especial protecció.
b)
Quedran sense efecte els plans, projectes d'urbanitzaci6 i
parcel.lació disconformes amb l'esmentada classificació.
c)
Restaran en suspens els efectes de les llicències d'edificació i ús del sòl contradictoris amb el règim transitori que
estableix l'article 6, fins a l'aprovació del Pla Especial que
exigeix l'article 5. El Pla Especial determinarà l'anul.lació
de la llicència o l'aixecament de la suspensió per a cadascuna de les llicències afectades.
Article 4
Els Plans Directors Territorials de Coordinació, Pla Provincial,
Plans Generals i Normes Subsidiàries i de Planejament que es
redactin, revisin, modifiquin o adaptin hauran de respectar a
l'àmbit de les Arees Naturals d'Especial Interes les determinacions de la present Llei.
Article 5
El Govern. en el terme màxim de tres mesos a partir de la promulgació de la Llei de declaració d'una Area Natural d'Especia!
Interès, iniciarà la formació d'un Pla Especial de Protecció que
desenvolupi les determinacions dels articles 18, 19 i 21 de la
Llei del SÒl.
Article 6
La Llei que declari un espai com a Area Natural d'Especial Interès establirà el règim urbanístic transitori aplicable al sòl no
urbanitzable d'Especial Protecció fins a l'entrada en vigor del
Pla Especial de Portecció establert a l'article anterior.
Article 7
La Comunitat
oportuns per
que aquesta
collaboracions
privades i de

Autònoma de les Illes Balears habilitarà els crèdits
a la millor gestió i desenvolupament de les àrees
Llei ordena i protegeix, sense perjudici de les
d'altres organismes i corporacions públiques o
particulars.

DISPOSICIO ADDICIONAL
En tot allò no regulat per la present Llei regirà la Llei de
Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- Hom autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma
per a dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i
desenvolupament d'aquesta LLei.
SEGONA.- La present Llei vigirà al dia següent al de la seva
publicació a! Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei i
que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
guardar.
A Palma de Mallorca, a dia catorze de març de mil nou-cents
vuitanta-quatre.

EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Cañellas Fons
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Llei 3/1984, ~e 31 de maig, de declaració d'es Trenc i Salobrar de
Campos com a Area Natural d'Interès Especial [BOCAIB, 22.6.1984].

84

LLEI 3/1984 DE DIA 31 DE MAIG, DE DECLARACIO
D'ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS COM A AREA
NATURAL D'ESPECIAL INTERtS.

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes
Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que
s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut d'Autonomia, tenc a bé
de promulgar la següent
LLEI
EXPOSICIO DE MOTIUS
La Llei d'Ordenació i Protecció d'arees naturals d'Interès Especial estableix la via jurIdica per a la preservació de tots
aquells espais que contenguin valors geològics, ecològics o
paisatg1stics singulars.
'ral vegada sigui l'espai natural conegut per Es Trenc-Salobrar
de Campos un dels que reuneix més mèrits perquè hom el declari Area Natural d'Especial Interès.
D'una band/l, el sistema de dunes d'Es Trenc que separa el
Salobrar de la mar, és un dels més extensos i millor conservats
que hi ha a les Balears, amb dunes de fins a 23 metres d'altària
i d'una profunditat de fins a 1 quilòmetre, a comptar des de la
línia de costa. Es notòria la fragilitat i l'escassesa d'aquest
tipus de formacions dunars, la qual cosa, juntament amb els notables valor paisatg1stics que enclou, tant · a les zones cob;¡r!'òs
de vegetació arbòria com a les àrees descobertes, en fa molt
necessària la protecció.
D'nltra banda, el Salobrar és una zOlla humida d'interès singular
malgrat les transformacions que suposa, en pert de l'àmbit d'aquest, l'establiment d'una explotació salinera.
Pcr a la conflguració plana, amb aigües molt superficials i amb
veg'etació escassa, és l'hàbitat més adequat per a les aus limícoles que existeixen a les Balears. Tambè és notori l'interès que
hi hn als mitjans cientifics de tot el món per la preservació de
lote~ les zones humide¡;.
La conveniència de la protecció de l'espai natUi'al d'Es Trenc i
el Salobrar de Campos ha estat remarcada a diversos informes
de l'Institut per a la Conservació de la Natura fonamentalment a
1"'Estudio de los Arenales de Campos, Laguna del Salobrar y su
comarca", elaborat el 1979, i a l'''Informe sobre el impacto
ecológico del proyecto de urbanización Ses Covetes en el espllcio
natural de Es Trenc", redactat l'octubre del 1983, a instuncies
del Parlament de les Illes Balears. El criteri de l'ICONA és
coincident amb les opinions emeses per nombroses entitats cient!fiques espanyoles i europees, pel pes de l'opinió pública,
clarament manifestada a favor de la conservació d'Es Trenc-Salobrar ,
.
La protección integral d'Es Trenc-Salobrar. la necessitat de la
qual ha estar majoritàriament expressada en Poposici6 no de
LLei · del Parlament de les Illes Balears. és especialment urgent.
Per tot això, i a l'empara del que es disposa a la Llei d'Ordenació i Protecció d'Al'ees Naturals d'Interès Especial,
DISPOS
Article 1
Es declara Ar~a Natural d'Especial Interès l'espai situat dins el
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municipi de ·Campos (Mallorca), anomenat Es Trenc-Salobrar de
Campos, a tots els e fectes prevists a la Llei d'Ordenaci6 i
Protecci6 d'Arees Naturals d'Interès Especial.
Article 2
L'Area Natural d'Especial interès d'Es Trenc-Salobrar de Campos '
serà delimitada per:
Límit entre els municipis de Campos i Ses Salines des del mar
fins a la carretera local de Campos a la Colònia de Sant Jordi.
Carrtera Local . de Campos a la la Colònia de Sant Jordi, des del
punt anterior fins a la Carretera del .C onsell Insular de Mallorca
n2 601-4 de S'Arenal a Ses Salines, coneguda tambè, com a Circuit Estratègic. Carretera del Consell Insular de Mallorca n2
601-4, des del PU!!t anterior fins a arribar a la carretera del
Consell Insular ~ !~."·;;'i, ;;<:· ,,:. n2 603-1, de Campos al Circuit Estratègic. Cas·oi (;c Sa B&rro.la Vella des del punt anterior fins a
l'inici de la seva prolongaci6 a Sa Barrala Nova. Polongaci6 del
Carn! anterior fins a al'ribar al Carn! Vell de Ses Gavetes. Carni
Vell de Ses eovetes' des del punt anterior fins que topa amb el
Cml de Ses Covetes. Carn! de Ses Covetes des d~1 punt anterior
fins a la carretera local de Campos a la Ràpita. Carretra local
de Campos a la Ràpita des del punt anterior fins al Club Nàutic
de la Ràpita. Llnia que uneix el punt anterior amb la costa vorejant el Club Nàutic de la Ràpita . Línia costera des del punt
anterior fins a topa r amb la Unia que delimita el Clos Yrbà de
Ses Covetes en el Piu General de Campos aprovat definitivament
el 27 de g'ener del 1974 . Vorera del Clos Urbà de Ses Covetes
segons delimit ació ' del Pla General de Campos aprovat definitivament el 2'1 de gener del 1974 fins que topa amb la costa. LInia costera des del punt anterior fins que topa amb el Umit dels
termes municipals de Campos i Ses Salines.
La delimitaci6 descrta queda grafiada en el plànol annex.
DISPOSICIO TRAtlSITORIA
El r ègim urbanístic transitor'i aplicable al sÒl no urbanitzable '
d'especial protecció fins a l'aprovació del Pla Especial de '
Protecci6 previst a l'article 5 de la Llei d'Ordenaci6 i Protecci6
d'ñrees Naturals d'Interès Especial serà el següent :
Zona 1. - Segons la delimitació que queda grafiada al plànol annex, a la qual s'aplicaran les determinacions establertes en el
Pla Provincial d'Ordenació de les Balears aprovat definitivament
el 4 d'abril del 1973 per als Elements Paisatgístics Singular .
Zona 2. - Constituïda pels terrenys compresos entre la delimitaci6 de la zona 1 i la delimitació de l'Area Natural d'Especial
Interès establerta a l'article 2 de la present Llei, com queda
grafiat al plànol an nex, a la qual s'aplicaran les determinacions
establertes en el Pla Provincial d'Ordenació de les Balears
aprovat definitivament' el 4 d'abril del 1973 als Paratges Preservats a à rea agricola-ramadera amb l'excepció de l'us de vive nda, que queda expresament prohibit.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. - llom autoritza el Govern de la Comunitat
Autònom a per a dictar les disposiciones necessàries per a
l'aplicaci6 i el desenvolupament d'aquesta Llei.
SEGONA.- La present Llei vigirà el . dia següent al de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
Donat a Palma de Mallorca,. a dia trenta-u de maig del mil noucents vuitanta-quatre.
EL PRESIDENT,
Signat : Gabriel Cafiellas Fons
El Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori.
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Llei 5/1985, de 2 de maig, de declaració de ses Salines d'Eivissa i
Formentera i illots intermedis com a Àrea Natural d'Interès Especial
[BOCAIB,30.5.1985].
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LLE[ 5/1985, DE 2 DE MAIG ,DE DECLARAC[O DE
SES SAL[NES D'E[V[SSA [ FOR~IENTERA [ [LLOTS
[NTERMED[S COM A AREA NATURAL D'[NTERES ESPEC[AL.
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONm.IA DE.
LES ILLES I3ALEARS

Sia notori a tots el ciutadans que el Parlament de les Illes
·Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que
s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut d'Autonomia, tenc a bé
de promulgar la següent
LLEI
EXPOSICIO DE MOTIUS
Les Salines d'Eivissa i Formentera juntament amb [es illes i
illots intermedis constitueixen un gran conjunt - malgrat que
discontinu - ljue reuneix valors ecològics paisatglstics molt
destacats i dig'nes de ser conservats a través del marc jurídic
que estableix la Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Natura[s
d'Interès Especial.
Ses Salines d'Eivissa formen un ecosistema de gran valor
natural i paisatgístic pel fet de ser una de [es poques zones
humides interiors de què gaudeixen [es Pitiüses, solatge de variada vegetació i avifauna. L'ecosistema és relativament estable,
amb grans modificacions introduïdes per l'home en e[ seu estat
original.
Ses Salines de Formentera, juntament en [a llacuna salada
anomenada Est¡my Pudent i l'istme arellat que es prolonga cap a
l'illa Espalmador constitueix un altre conjunt de gran valor
natural i paisatgistic de característiques similars a [es d'Eivissa,
per la qual cosa en procedeix el tractament conjunt.
Les illes situades entre Eivissa i Formentera, juntament
amb els illots propers, són d'un paisatge agrest i variat amb
interesants representacions de flora i fauna, i constitueixen un
ecosistema fràgil amb modificacions escasses.
La necessitat de dotar ayuestes àrees d'una protecció jurídica que permeti de preservar-ne els valors naturals enfront
de la nressió urbanística que les envolta, delimitant clarament
aquest usos que, malgrat siguin diferents i diferenciats, han de
conviure a l'àmbit geogràfic de la nostra Comunitat Autè.n~lIl~a,
ha estnt posadA de manifest, reiteradament, tant per l'AdmInistració en els seus diferents nivells com pel mateix poble de les
illes, a través de la seva representació polltica.
Per tot això, i a l'empara del que es disposa a la L[ei
d'Ordenació i Protecció d'A rees Naturals d'Interès Especial,
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DISPOS:
Article 1.A tots els efectes previuts a la "Lici d'Ordenació i Protecció d'Arees Natural d'lnterés Especial" . es declara Area Natural d'Interès Especial l'f>spai de nominat Salines d'Eivissa i
Formentera, situat en els termes de Sant .Josep i Formentera,
els límits del qual es fixen a l'article següent.
Article 2. L'Aree. Natural d ' Interès Especial denominada Salines d'Eivissa i Formentera estarà delimitada de la forma que es descriu
a eontinu~ció i que ve grafiada ell els plànols annexos:
a) Municipi de Sant Josep a l'illa d'Eivissa.
Nord: Prolongació de la carretera d'accés a l'aeroport des
ele la costa fins la línia de partió de la Z. M. T .
Est: Líniü de partió de la Z. M. T. en direcció Sud fins
l'extre'll occidental de les Salines.
Nord: Vora de les Salines fins el camí que des de SAn
Frances de Paula es dirig·eix ·al NW.
Est: Camí fins a San t Frances de Paula i, deixant exclòs
aqueRt nucli urbà, carretel'U PM-802 fins corba i bifurcació de
Camí de Ca'n Mayans.
Nord: ·Camí de Ca'n Mayans i la P..evista cap extrem Nord
de la platja d'Es Cavallet fins
carregador d'Es Cavallet.
Oest: Línia para!.lel!! a la costa a 100 metres de distància
d'aquesta fins el punt situat a 700 metres al S . E. de la Torre
de la Sal Rossa.
Nord: Perpendicular a la costa des del punt anterior.
Est: Unia de costa firis Punta de Ses Portcs.
Sud-Oest: Línia de costa des de Punta de Ses Portes fins
extrem Oest de la Platja de migjorn.

ef

Oest: Des d'extrem Platja de Migjorn per carretera PM-802
fins límit Salines pel marge· dret de la carretera.
Sud: Vora de les Salines fins lli costa fins 200 metres del
lloc denuminat Pont d'abaixo
Est i Sud: Línia para1.1ela & la costa a 200 metres
d'aquesta fins Punta de la Cova Llarga, línia perpendicular a la
costa.
Oest: Líniu de costa fins enllaçar amb el límit Nord.
b) Municipi de Formentera a l'illa de Formentera.
Nord: Extrem Nord de l'illa.
Est: Des d'extrem Nord, línia de costa dins perpendicular
des del punt Pa. 109.
Sud: Perpendicular a la línia de costa fins vora de les
Salines.
Est: Vora de les Salines fins camí de la Sabina a Es Pujols, continua per aquest cumí fins intersecció de camí que voreja l'Estany Pudent en direcció N. S.
Sud-Oest : Prolongació del camí anterior fins vora estanys
Salines i continua per aquesta vora.
Nord: Vora de les Salines.
Nord-Oest: Camí de la Sa bina a Es Pujols fins corba en
què pren la direcció S.E.; caminoi fins vora de les Salines i
éon tinua per aquesta vora fins extrem Il . W.
Sud-Oest : Perpendicular des del punt anterior fins la costa.
Oest: Línia de costa fins extrem Nord.
c) Illes i illots de Sunt Josep i Formentera.
Queden inclosos en aquesta àrea naturlil d'interès especial
les illes de S'Espalmador, S'Espardell i de's ·Penjats, així com
tos els illots perimetrals a la costa d'aquesta àrea, pertanyents
tant al terme municipal de Sant Josep com al de Formentera.
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L'Esponja, Es Caragol, Sa Barqueta, Illes Negres, Illa de'es
Porc, Illa de Sa Torreta, S'Espardelló i tots el altres illots
adjacents encara menors

DISPOSIC!O TRANSITORIA
El règim urbanlstic transitori aplicable al sòl no urbanitzable d'especial protecció previst a l'article 5 de la Llei
d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Interès Especial serà
el següent:
Zona 1: Intergrada per aquells espais que, en general,
mantenien verjos, segon s delimitació grafiada en els plànols
annexos, se li aplicaran les determinacions establertes en el Pla
Provincial d'Ordenació de Balears, aprovat definitivament dia 4
d'abril del 1973, per als Elements Paisatgistics .Singulars.
Zona 2 : Integrada per aquells espais que ja han reLut
l'acció humana, sp.gons delimitació grafiada en els plànols annexos, se li aplicaran les determinacions establertes en el Pla
Provincial d'Ordenació de Balears, aprovat definitiVl.tment dia 4
d'abril del 1973, per als Paratges Preservats, i hi quedarà expressament prhibida la construcció de noves vivendes. S'hi permetran les obres necessàries per tal ue mantenir l'activitat
salinera i pisclcola.

DlSPOSICIOHS FINALS
PRIMERA.- S'autorit za el Govl!rn Balear perquè dicti les
di sposicion s necessàries per a l'aplicació i el desenvolupanlent
d'aquesta Llei.
SEGONA. - La present Llei vigirà a pnrtir del dia següer,t
"I ·ue In seva publicació en el "Butlletl Oficial uc la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears".
Per tant, mall que tots els ciutadans guaruin aquesta Llei i
(".u(: els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
g-uardnr.
A Palma de I\lallorca, a diu <los de maig de mil nou-cents vuitanta-cinc .
EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Cai,ellas Fons
El Conseller d'Obres Públiques
i Ordenllció del Territori,
Signat: Jerónirno Sàiz Gomil a .
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, Llei 4/1986, de 7 de maig, de declaració de s'Albufera des Grau com a
Area Natural d'Interès Especial [BOCAIB,, 20.5.1986].
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LLEI 4/1986, DE DIA 7 DE MAIG, DE DECLARACIO
DE S'ALBUFERA D'ES GRAU, COM A AREA NATURAL
D'ESPECIAL INTERES.
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE
LES ILLES BALEARS

Sia notori a tot s els ciutadans que el Parlament de les Illes
Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que
s'estableix a l'article 27.2 dE! l'Estatut d'Autonomia, tenc a bé
de promulgar la següent
LLEI
EXPOSICIO DE M,O TIUS
S'Albufera d'Es Grau constitueix:, la zona humida més important de Menorca i una de les \ més i!]1portan ts de la Mediterrània
Occidental, pels seus vulors ambientals, cultural\,! i paisatg!s' tics.
Es formada per un estany litoral de 68 hectàrees aproximadament, separada de la mar per ' una barra arenosa, amb dunes
pròximes a la platja, coberta de pinar i de vegetació palustre.
Al nord de S'Albufera s'hi troba vegetació natural, foretal
o arbustiva, en òptimes condicions de conservació, i una àrea
costera intacta (Sa Torre Blanca); a l'oest, una important zona
pantanosa (Es Prat); al sud, terrenys de morfologia semblants
als dels nord, però que han estat, durant els anys 70, objecte
d'alteració ffsica per obres d'urbanització i d'edificació; i a
l'est, el llogaret d'Es Grau i la carretera que el comunica amb
Maó. AI nord-est d'aquesta zona s'hi troba l'illa d'En Colom,
que dista uns 250 m. de la costa i que té una extensió aproximada de 59'5 hectàrees.
S'Albufera es nodreix pel sud-oest de rierols procedents
de la zona del Prat, i a la desembocadura d'aquests torrents
s'hi formen carritjars extensos que allotgen una interessant
comunitat biològica.
La comunicació de S'Albufera amb la mar es realitza mitjançant una gorja situada a la part sud de la barra d'arena esmentada anteriorment, mantenint el , nivell de les seves aigües
pràcticament constant. Les aigües, dolces a la desembocadura
dels rierols, es van tornant salobres cap a la zona de la gorja.
La protecció de les zones humides ha estat objecte de multitud d'acords, resolucions, inventaris i informes, tant a nivell
autonòmic,
estatal,
com
internacional,
atesa
l'escassesa
d'aquestes, l'extrema fragilitat que els seus ecosistemes tenen
per mantenir els equilibris biològics i la importància d'aquests
com a hàbitats ' de multitud diespècies vegetals i animals, especialment d'aus aquàtiques .
S'Albufera d'Es Grau ha estat permanentmente inclosa a les
recomanacions de protecció esmentades per motius diferents i
fonamentats. El paisatge que la conforma constitueix un enclavament palustre únic en una regió aiUada com Menorca, atesa la
morfologia especial dels terrenys que envolten l'estany, que
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formen un conjunt de suaus i ondulats pujols amb una fisiografia de caracter!stiques no repetides a les Illes Balears . El
paisatge és un ben cultural, patrimoni de la col.lectivitat, i
exclusivament aquest factor, pe r raons estètiques i morals, exigeix un nivell dc protecció que en garanteixi la no degradació .
Endemés, . S'Albufera d'Es Grau constituex un ecosistema
particularment ric en aus aquàtiques. La població ornitològica de
S'Albufera és extremadament nombrosa i v ariada. La gran abundància de vida animal i vegetal que hi ha fa ·que sigui d9un
gran centre d'atracció per a nombroses espècies d'aus que troben a les seves aigüe3 i riberes el biòtop vital o la indispensable font d'alimentació; aix!, la funció primordial d'aquesta
zona és la d'alberg/u' les aus aquàtiques mogratòries. La degradació d'aquesta única àrea palustre a la zona n'impossibilitaria
l'ús per part de les aus esmentades de poder reposar durant els
seus llargs viarges, i oroduiria, pcr consegüent, un trastocament greu de les rutes migratòries .
,
S'Albufera requereix, a més, una actuació pública enèrgica
que restauri les condicions naturals inicial de les àrees més
afectades per les destructives intervencios urban!stiques ï
edificatòries ja esmentades.
Totes aquestes consideracions vénen avalades pels dictàmens que el Museu de Zoologia de Barcelona, la Càtedra
d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, l'Institut per a la
Conservació de la Naturalesa i d'altres organismes públics i
privats diferents han realitzat des de l'any 1973; dictàmens i
informes que reclamen la protecció integral de l'àrea de
S'Albufera d'Es Grau conjuntament amb l'illa d'En Colol)l,
catalogada d'alt interès biològic, cultural
paisatg!stic, i
ecològicament inseparable de S'Albufera .
Per tot això, i a l'empara del que es disposa a la Llei
d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial Interès

DISPOS
Article 1.Es declara S'Albufera d'Es Grau Area Natural d'Especial
Interès a tots els efectes prevists a la Llei 1/1984, de 14 de
març, d'Ordenció i Protecció d'Arees Naturals d'Especial Interès.
Article 2.L'àrea Natural d'Especial Interès de S'Albufera d'Es Grau
és situada al municipio de Maó (illa de Menorca) i comprèn l'illa
d'En Colom i Iu zona delimitada per Iu mar, ¡¡nia recta en direcció est-oest a 200 metres al nord de les cases ' de Sa Torre
l3lanca fins a la carretcra local del Cap de Favàrritx; carretera
local del Cap de Favàrritx fins a la carretera comarcial 723 de
Maó a Fornell ; carretera comarcal dc 723 de Maó a Fornells f~ns
a l'inici del carn! de Bouals; Unia recta des del punt anterlOr
fins a les cotes' aUes d'Es Milà Nou, passant pel canvi d'alineació de la carretera local d e Maó a Es Grau; Unia recta per
les carenes d'Es Milà Nou i Sa Cudia Vella fins a la mar; I!nia
de costa des del punt anterior fins al nucli urbà d'Es Grau;
Unia perimetral del nucli urb à d'Es Grau; Unia de costa fins al
punt inicial situat al nord de la Cala de .sas Torreta.
La delimitació descrita queda g'rafiuda al plànol allnex.
DISPOSICro ADDICIONAL
El Pla Especial de Protecció de S'Albufera d'Es Grau, a
forl"lur en aplicació de l'article 5 de la LLei d'Ordenació
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Protecció d'Arees Naturals d'Especial Interès, establirà les
determinacions precises per tul d'a ssegurar que les edificacions
actualment existents, i els seus usos actual, incloses dins
l'àmbit del lloc denominat Llimpa-Santa Madrona, segons delimitació del plànol annex, es puguin mantenir durant un temps m!nim de 20 anys.
DISPOSICIO TRANSITORIA
El règim urban!stic transitori aplicable al sòl urbanitzable
d'especial protecció fins a l'aprovació del Pla Especial de
Protecció previst a l'article 5 de la 'Llei d'Ordenació i Protecció
d'Arees Naturals d'Especial Interès, serà el següent:
Zona 1.- Segons la delimitació que queda grafiada al plànol
annex, a la qual s'aplicaran les determinacions establertes en el
Pla Provincial d'Ordenació de les Baleares, aprovat definitivament el 4 d'abril del 1973 per al Elements Paisatg!stics Singulars.
Zona 2. - Constituïda pels terrenys compresos entre la delimitació de la zona 1 i la delimitació de l'Area Natural d'Especia!
Interès, establerta a l'article 2 de la present Llei, com queda
grafiat a! plànol annex, en el quals s'aplicaran les determinacions establertes en el Pla Provincial d'Ordenació de les Balears, aprovat definitivament el 4 d'abril de 1973 a! Paratges
Preservats en àrea agr!cola-ramadera, amb l'excepció de noves
vivendes que queden expressament prohibides .
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- Hom autoritza el Govern de la Comunitat
Autònoma perquè dicti les \ disposicions necessàries per a
l'aplicació i el desenvolupame nt d'aquesta Llei.
SEGONA. -La present Llei vigirà a partir del dia següent
a! de la seva publicació en el "Butllet! Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears".
Per tant, man que tO,t s el ciutadans guardin aquesta Llei ï'
qUe els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
guardar.
A Palma de Mallorca, a dia set de maig de mil llou-cents vuitanta-sis .
EL PRESIDENT,
Signat : Gabriel Cañellas Fons
El Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.
Signat: Jerónimo Sru.z Gomila.
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C. Àmbit jurídica-administratiu del País Valencià

Ordre de 4 d'abril de 1986 per la qual s'estableix una reserva marina
a l'illa de Tabarca [BOE, 10.5.1986].
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ORDE/\' de 4 de abril de 1986 [Ior la que se es/ableee
ulla rescfI'a marina en la· ¡sIa de Tabarca.

IImo. Sr.: Dc la rcalización de un estudio ecológico del mcdio
marino dc la isla de Tabarca (Alicante), promovido por el excelcntisimo Ayuntamiento de la capital, se deriva de sus conclusiones la
conyemencia de establccer una reserva marina en la citada isla, a
fin de preservar la fauna y flora marina de la zoha y servir de basc
de repoblación en beneficio de la riqueza ecológica de las aguas
colindantes.
Existe at:uerdo par:! rl'gular dicha reserva, de· forma coordinada
y denlro de sus compelel"lcias, entre la.-Secrclaría General .de Pesca
Maritima y ci 6il"ano compctcnti: -d·c la ComuÍlidad Aulónoma
Va\rnciana.
En virtud etc tal acucrdo y con la conformidad·uel Ministerio de
Obras Púhlicas y Urbanismo respecto al balizamierito de la zona,
y de acuerdo enn las atribueiones del articulo 3.°, apartado g, del
Real Decreto 681/1980, de 28 de' marzo, sobre o~dcnación de la
actividad pesquera nacional, y lo dispucsto en el articulo 18 de la
Orden de II de mnyo de 1982, por la que se regula la actividad de
repoblación marítima, y previos los informes preceptivos, este
M inislerio, a propuesta de la Secretaria Gèneral de Pesca Marítima,'
ha tenido a bien disponer:
Articulo 1.0 De acuerdo con lo establecido en el articulo 3.0,
apartado g, del Real Decreto 681/1980, de 28 de marzo, y el
articulo 18 de la Orden de II de mayo de 1982, se estabJece una
zona de n' serva marina sobre las aguas próximas circundantes a la
isla de T abaren (Alicante).
Art. 2.° La zona de reserva marina tendra wnliguración
rectangular COll basc en los siguientes vértices:
A: 38· 09' 38" N - 00· 25' 24" w.
B: 38' 08' 31" N- 00· 25' 50" w .
C: 3R· 10' 44" N - 00· 29' 39" w.
o: 38· 09' 38" N - 00· 30' 09" w.
Estos vérticcs se materialimnín por balins, conforme a lo que
eSlablcce ci r-1 inislerio de Obras Publicas y Urbanismo (Dirección
General de l'uertos y Cóstas).
Art. 3.° Dentro de la zona señalada en el articulo 2.°, se regula
la actividad pesquera a partir de la línea de base recta, ('stableriua
por Re;¡1 Der:rt~ tu 2510/1977, de 5 de agosto, por lo que, al hac{~ r
referencia cn la prescntè Orden a la reserva marina, habní de
entendr:rse que únicamente se contempla la porción de ésta que se
encuen tra a partir de dicha !inea.
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Art. 4.° Dentro de la reserva marina queda prohibida toda
clase de pesca y cualquier exlracción de flora o. fauna marina. Se
exceptúa dI! la prohibición anterio.r:
Primero.-F.I calamento. de una mOluna. a realizar por la
Cofradia de Pescadores de la isla, al norocsle del islote de La Nao,
en los mescs de abril a scptiembre de cada año.
Segundo.-La pesca co.n cllrrican de superficie a los pescadores
pro.fcsionales con embarcacio.nes inscritas en la tercera lista al esle
del meridiano que pasa po.r la bo.ya del bajo de La Nao. o de la
Llosa.
Terccro.-Las aulori7.aciones .que se puedan otorgar, en casos
excep,:ionales por inlerés social, po.r la Secretaria General de PEsca
Marítima.
Art. s.o En la reser.v a marina sc podní practicar el DU eco,
previa autor17ación expresa del Delegado. periférico. de la Secretaria
General de Pesca Marítima en Alicanle, no pudiendo. en talcs casos
portar los buceadores, ni a mano ni en ~u embarcación, ningún tipo
de instrumento que pueda utilizarse para la pesca o. extracción de
especies marinas.
En la zona del bajo La Nao o de la L1o.sa, en fo.ndo.s mcno!"rs
a 20 metro.s y al este de la línea no.rte/sur, qlie pasa po.r el extremo
este de la so.nda de 10 metro.s de la isla La Nao, se prohíbe todo
tipo. de buceo, salvo auto.rización expresa de la Secretaría General
de Pesca Marítima y sólo. co.n fines de explo.ración de canicter
cien tífico..
Art. 6.° Esta disposición ~J1trara en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
\

Lo que comunico a V. I. para su cono.cimiento. y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1986.
ROMERO HERRERJ\
IImo.. Sr. Secretari o. general de Pesca Marítima.
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Decret 89/1986, de 8 de juliol, de règim jurídic del Parc Natural de
l'Albufera de València [DOGV, 23.7.1986].
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DECRET 89/ 1986, de 8 de juliol, del Consell
de la Generalitat Valenciana, de règim jurfdic
del Parc Natural de l'Albufera. [1587]

El sistema format pel llac de l'Albufera, l'entorn humit
i la barra litoral adjacent a ambdós constitueix un dels espais
naturals de major importància a la Comunitat Valenciana.
La circumstància de proximitat a l'àrea metropolitana de València li confereix especials característiques ambientals, alhora
que li afig una funció social important com a espai natural.
Així mateix, la presència en la zona d'usos importants i
aprofitaments de tipus tradicional que. en interacció amb les
biocenosis naturals, han determinat les característiques ambientals actualment existents com a distintius de l'espai, determina la necessitat d'establir una regulació d'activitats que
faça compatible l'ús ordenat de l'espai amb el manteniment
dels valors ecològics.
Entre les distintes modalitats que la legislació vigent contempla per a la protecció d'espais naturals, la de Parc Natural és la més adequada a les consideracions exposades, per
permetre compatibilitzar una adequada protecció del medi
natural amb el manteniment ordenat dels usos i aprofitaments
tradicionals i amb el foment del conta.ete entre l'home i la
natura.
Davant el caràcter d'urgència que l'intensa degradació ambiental de l'espai requereix, la Generalitat Valenciana ha assumit com a objectiu la consecució d'una protecció ràpida
i eficaç de l'Albufera i el seu entorn.
Per tot l'exposat, a instàncies de l'Excm. Ajuntament de
València, i, a proposta dels Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió
celebrada el dia 8 de juliol de 1986,
DECRETE:

Article primer. Objecte.
U De conformitat amb el que disposa la Llei 15/1975,
de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, i d'acord amb les
competències de la Generalitat Valenciana en aqueixa matèria, es declara Parc Natural el sistema format pel llac de l'Al-
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bufera de València, l'entorn humit i la barra o cordó litoral
adjacent a ambdós, amb l'àmbit territorial determinat en l'article segon, establint a taI efecte en aquest Decret el corresponent règim jurídic especial.
Dos. Aquest règim jurídic especial té per finalitat atendre la conservació dels ecosistemes naturals i els seus valors
paisatgístics, promovent l'ensenyament i gaudi del Parc Natural per raó del seu interès educatiu, científic i cultural, així
com el manteniment de les activitats econòmiques tradicionals, compatibilitzant-les amb el grau de protecció recollit en
aquest Decret.
Article segon. Àmbit Territorial.
U El Parc Natural de l'Albufera comprén part dels termes municipals de València. Alfafar,Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, ,Cullera. Albalat de la Ribera i Algemesí.
Dos. Els límits geogràfics del Parc Natural, s'especifiquen
descriptiva i gràficament en l'annex d'aquest Decret. El Pla
de què parla l'article quart concretarà amb detall la delimitació del Parc, i si pertoca, podrà establir les modificacions a
la delimitació indicada en l'¡pmex que s'estimen pertinents per
a un millor compliment de's objectius d'aquest Decret. Les
modificacions dels límits geogràfics del Parc Natural s'establiran per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article tercer. Protecció.
En el territori inclòs en el Parc Natural, regiran les següents
disposicions de caràcter general:
l. Les activitats tradicionals continuaran desenvolupantse d'acord amb les regulacions específiques i pel que estableix
aquest Decret i normativa que el desenvolupe.
2. Els òrgans rectors establiran les normes a les quals
s'hauran de subjectar els visitants per taI de no pertorbar ni
menyscabar els valors naturals del Parc, així com les activitats que s'hi realitzen.
3. Règim urbanístic.
a) Tot el sòl inclòs en el Parc Natural classificat en l'ac~ta~ com a no urbanitzable, es mantindrà amb aquesta clasSificaCIó, sent objecte de protecció especial.
b) El sòl classificat en l'actualitat com a urbà o urbanitzable podrà mantenir dita classificació.
c) Si ~ conseqüència del que disposa aquest Decret i de
la norma~lv~ que s'establesca en el Pla Especial pel que fa
a protecclÓ I defensa del medi ambient fos necessari modificar el planejament urbanístic vigent, es tramitaran tals modificacions a l'objecte d'adequar-les als objectius d'aquest.
d) Els futurs Plans Generals d'Ordenació i Normes Subsidiàries de Planejament municipal s'ajustaran a les anteriors
disposicions. EL Pla Especial del Parc Natural en desenvolu724

parà l'ordenació urbanística en funció del que preveu aquest
Decret.
4. La costa serà objecte d'especial protecció tendent a
la conservació de les platges i dunes, sense perjudici que exclusivament l'ús puga regular-se amb els instruments prevists
en la Llei 28/1969, de 26 d'abril, sobre costes i altres disposicions concordants.
5. a) Les mesures de protecció previstes en aquest Decret s'estenen a les aigües subterrànies i superficials que constitueixen el suport hídric de l'ecosistema que tracta de
conservar-se.
b) Tota la zona inclosa en el Parc Natural tindrà la consideració de zona humida als efectes prevists en la Llei
29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, i en el Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 849/1986, d'll d'abril.
6. Tot tipus d'intervenció sobre les biocenosis naturals
i, en particular, la introducció d'espècies de fauna o flora no
autòctona ha de ser objecte d'autorització expresa per part
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, amb l'informe previ
dels òrgans rectors del Parc.
7. Les competències de les Administracions Públiques
s'exerciran de manera que queden. preservats tots els valors
naturals, ecològics i paisatgístics del Parc Natural, avaluant
amb especial atenció els possibles impactes ambientals que
s'hi produesquen per actuacions exteriors.
8. Els Plans de Sanejament integral es desenvoluparan
d'acord amb el Que s'ha establert abans.

Article quart. Pla Especial
U Es redactarà un P;a¡ Especial del Parc Natural que,
d'acord amb el que disposa la legislació urbanística, contindrà al menys les determinacions següents:
a) I!ordenació del territori, graduant la protecció que
s'establesca amb delimitació de les zones d'especial protecció,
i les previsions i normes necessàries per a la infrastructura,
equipaments, construcciones i serveis del Parc Natural.
b) El desenvolupament de les previsions de protecció dels
Plans Generals i Normes Subsidiàries, completant tots aquells
aspectes necessaris.
c) Les mesures referents a l'ordenació integral del cicle
de l'aigua, amb la finalitat d'obtenir el control de les aigües
residuals i compatibilitzar la promoció de les poblacions rurals amb la preservació del Parc, i en especial les zones
humides.
d) Les mesures tendents a corregir gradualment altres
disfuncions que puguen afectar el llac de l'Albufera i la zona
humida, entre les quals es troben les següents:
-Contaminació de les aigües per tractaments agrícoles,
abocaments urbans i industrials.
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-Aterrament progressiu del llac i marjals.
-Cessament d'aportació d'aigües de les fonts conegudes
com a ullals.
-Avançament dels processos d'urbanització.
-Transformació de cultius.
-Alteració del sistema dunar.
-Desaparició d'espècies autòctones.
e) Qualsevol altra determinació que estiga d'acord amb
els objectius de protecció d'aquest Decret.
Dos. El procediment per a l'aprovació del Pla Especial
i les revisions serà el següent:
a) El Pla Especial serà redactat a iniciativa de la Junta
Rectora, i l'elaboració serà objecte del seguiment per una Comissió constituïda al si de dita Junta amb participació, en tot
cas, de representants dels Ajuntaments afectats, corresponent
l'aprovació inicial a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'informe previ de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, i audiència dels Ajuntaments afectats
territorialment.
b) Una vegada aprovat inicialment, el Pla serà sotmés
a informació pública i quedarà exposat amb aquesta finalitat a la seu de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme
i Transports. Als efectes de \conseguir-se més divulgació, s'exposarà també als Ajuntaments afectats territorialment.
c) Vaprovació p'rovisional correspondrà a la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, l'informe previ
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, Diputació Provincial
de València i Ajuntaments afectats territorialment.
d) Vaprovació definitiva correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
e) El Pla Especial serà elaborat de manera que es procedesca a l'aprovació inicial en el termini de divuit mesos des
de la data de constitució de la Junta Rectora.

Article cinqué. Pla de Gestió
U. En base al Pla Especial s'elaborarà un Pla de Gestió,
que suposarà el marc d'actuació en el qual es desenvoluparan
els Pressupostos i actuacions anuals. Aquest Pla de Gestió
contindrà les determinacions següents:
a) La previsió d'actuacions dirigides a promoure i fomentar la visita i coneixement del Parc.
b) El desenvolupament de les actuacions previstes en el
Pla Especial, així com les altres complementàries que es consideren escaients d'acord amb l'ordenació establerta.
c) La planificació de treballs i estudis d'investigació científica a efectuar dintre del Parc Natural, així com els d'educació ambiental i d'ús i gaudi pels visitants.
d) Totes aquelles activitats de gestió necessàries per aconseguir els objectius del Parc, incloent-hi un estudi econòmicofinancer.
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Dos. Les revisions d'aquest Pla es realitzaran en períodes no superiors a cinc anys.
Tres. El Pla de Gestió serà formulat pel Consell Directiu i, amb l'aprovació prèvia de la Junta Rectora, serà tramés
al Consell de la Generali tat Valenciana per a l'aprovació definitiva.
Article sisé. Junta Rectora
U Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera com a organisme coHaborador i assessor de la gestió.
Dos. Seran membres de la Junta:
-Dos representants de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.
-Dos representants de la Conselleria d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports.
. --:-Un representant de la Conselleria d'Indústria, Comerç
I Thnsme.
-Un representant de la Conselleria de Sanitat i Consum.
-Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
-Un representant de 111 Conselleria d'Administració
Pública.
-Un representant de la Direcció de Costes .
. -Un representant de la Confederació Hidrogràfica del
Xuquer.
-Un representant de la Diputació Provincial.
-Dos representants de l'Ajuntament de València.
~ -Un representant per cada un dels restants Ajuntaments
a.ectats territorialment.
.
-El Director-Conservador del Parc.
-Dos representants de les Universitats de la Comunitat
Valenciana.
-Un representant de les Cambres Agràries.
-Dos representants d'altres organitzacions i associacions
agràries.
-Un representant de la Junta de Desguàs de l'Albufera.
-Un representant de les Societats de Caçadors.
-Un representant de la Societat Espanyola
d'Ornitologia.
-Un representant de les Confraries de Pescadors.
-Un representant de Grups Conservaciónistes.
Tres. El Pre~ident de la Junta Rectora serà nomenat pel
Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta conjunta de
les Conselleries d'Agricultura i Pesca, i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Quatre. Són fu ncions de la Junta Rectora:
.
a) Disposar el que siga procedent per a la redaCCIÓ del
Pla Especial, informar cada una de les fases abans de l'aprovació i informar preceptivament sobre els distints Plans, Normes i Projectes que afecten a l'àmbit territorial del Parc, i en
aquells supòsits en els quals així ho estableix el Pla Especial.

727

El tràmit esmentat es podrà realitzar bé directament o mitjançant delegació pel Consell Directiu.
b) Promoure i fomentar actuacions per a l'estudi, divulgació i gaudi dels valors del Parc.
e) Proposar als organismes de l'Administració que en
cada cas corresponguen, mesures tendents a la conservació,
millora i coneixement dels valors del Parc, i per a l'afavoriment de les activitats tradicionals que es desenvolupen en el
seu àmbit.
d) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del Parc
quan ho requerisca algun dels diversos organismes de l'Administració.
e) Informar els Pressupostos anuals del Parc.
t) Qualssevol altres funcions que li atribuesca la legislació amb caràcter general.
Cinc. La Junta Rectora quedarà constituïda en el termini màxim de quatre mesos, a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret.
Article seté. Consell Directiu
U. I.;administració i gestió del Parc Natural correspon
al Consell Directiu.
Dos. El Consell Directiu estarà format pels següents
membres:
i,
-El Director-Conservador.
-Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports.
-Un representant de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
-Un representant de l'Ajuntament de València.
-Un representant de la resta d'Ajuntaments afectats territorialment, elegit pels representants d'aquests en la Junta
Rectora.
Tres. Són funcions del Consell Directiu:
a) Elaborar les propostes dels Plans de Gestió i de Pressupost anual, i designar els tècnics que hagen de redactar el
Pla Especial.
b) Vigilar el compliment de les reglamentacions del Parc
i Plans de Gestió.
e) Administrar els fons del Parc.
d) Informar activitats o construccions que afecten l'àmbit territorial del Parc i, en general, els objectius d'aquest Decret, d'acord amb les especificacions de l'article sisé, apartat
quatre a), i amb aquelles altres que el Pla Especial determine.
e) Proposar sancions a l'òrgan competent en cada cas,
d'acord amb el règim de sancions previst en l'article deu.
Quatre. El Consell Directiu quedarà constituït en el ter·
mini màxim de quatre mesos, a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret.
Article vuité. Director-Conservador
U. El nomenament i cessament del Director-Conser728

vador correspon al Consell, a proposta conjunta de les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, havent de recaure el nomenament en un titular universitari superior.
Dos. Són funcions del Director-Conservador:
a) La coordinació i, si pertoca, l'execució de les previsions del Pla Especial i dels Plans de Gestió.
b) La supervisió del compliment de les reglamentacions
del Parc.
c) La realització d'aquelles actuacions encarregades per
la Junta Rectora o pel Consell Directiu del Parc.
d) Portar a cap totes aquelles actuacions en relació amb
els objectius d'aquest Decret que per la seua urgència no pogueren demorar-se, donant compte a continuació al Consell
Directiu, el qual ho elevarà a la Junta Rectora o als òrgans
administratius que' corresponga.
e) Proposar a la Junta Rectora tots els estudis i les actuacions que considere necessaris per al millor funcionament
del Parc.
f) Elaborar les memòries anuals d'activitats i resultats.
g) Coordinar les relacions entre la Junta Rectora iel Consell Directiu.
h) Les de Secretari de la Junta Rectora.

Article nové. Finançament
U Amb la fmalitat d'atendre les despeses generals de fun-

, cionament del Parc Natural de l'Albufera i dels òrgans rectors, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici dels mitjans econòmics que ha
d'aportar l'Ajuntament de València d'acord amb el que disposa l'article quinze de la Llei d'Espais Naturals Protegits,
i de les coHaboracions d'altres òrgans o Corporacions públiques o privades que puguen tenir interès en coadjuvar a la
millor gestió del Parc.
Dos. Correspon al Consell l'aprovació dels Pressupostos anuals del Parc, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

Article deu. Règim de Sancions

La inobservança o infracció de la normativa aplicable al
Parc Natural de l'Albufera serà sancionada d'acord amb el que
disposa el Codi Penal, en la Llei 15/1975, de 2 de maig sobre
Espais Naturals Protegits i en el Reial Decret 2676/1977, de
4 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació,
sense perjudici de la legislació específica que, a tenor de la
naturalesa de la infracció, resulte aplicable. Els infractors estaran obligats en qualsevol cas a reparar els danys causats i
a restituir els llocs alterats a la situació. inicial.
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DISPOSICIONS TRANSITÚRIES

Primera

Mentre que no s'aprove el Pla Especial, el Consell Directiu tindrà una especial actuació en matèria de control i seguiment d'aquelles activitats i construccions que afecten l'objecte
d'aquest Decret, així com de les repercusions del planejament
vigent en l'àmbit territorial del Parc.
Segona
El planejament urbanístic que s'elabore fins a l'aprovació
del Pla Especial i que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del
Parc Natural, incorporarà les disposicions de protecció establertes en aquest Decret i preveurà en el seu àmbit afectat la
futura redacció de l'esmentat Pla Especial que concretarà l'ordenació i normes de protecció definitives.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
i d'Agricultura i Pesca, són autoritzats perquè, en l'àmbit de
les seues respectives compet~ncies, dicten les disposicions necessàries per a l'execució i desenvolupament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de juliol de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i 1Tansports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LWÍS FONT DE MORA I MONTESINOS

ANNEX A
DELIMITACIÓ DEL PARC NATURAL DE I..:ALBUFERA

LÍMIT NORD
Segueix la Via Nova del Túria des de la desembocadura fins al
Camí del Bracet. Segueix el Camí del Bracet fins arribar a la Senda
de les Vaques, seguint aquesta senda en direcció sud fins a l'encreuaI.
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ment amb la Séquia de l'Or. Continua per la Séquia de l'Or fins a
la Séquia de Ravisanxo. Segueix la Séquia de Ravisanxo fins a la intersecció amb la CN-332.
2.

LÍMIT OEST
Segueix la Carretera Nacional 332 des de la intersecció amb la Séquia de Ravisanxo (entre PQ 254 i PQ 255) fins al PQ 250. Continua
pel Camí Vell de Russafa i la via del ferrocarril Silla-Cullera (des de
PQ 3 fins el PQ 9). Segueix per la Séquia o Escorrentia de la Campana fins a la intersecció amb el Camí de la Berola, seguint per aquest
fins al Camí del Barranquet, que es travessa, continuant pel Braçal
de la Rebassa fins el Camí de l'Alteró. Segueix pel Camí de Wteró,
que s'abandona seguint ellírnit entre les parceHes 151-150 i les 49-50
(del polígon 26 de Sollana) fins al Camí de ~Haca o Camí dels Campetes, continuant pellírnit entre les parceHes 116 i 106 i pel límit entre les parceHes 105-23 i 129-128-137-139-107-24-25 (del Polígon 26 de
Sollana) fins el Camí de Paretes.
Segueix pel Camí de Paretes, Reg de Paretes, la Séquia de ~Overa
(del Regall), la Séquia dels Clots i el Rec dels Hoyos fins a l'encreuament amb el Camí de la Maquia, que s'abandona pel límit entre les
parceHes 817 i 919 (Polígon 21, Full 2n. de Sollana), fins la Senda
d'Olivarons.
Des d'aquesta sendera continua pel límit entre les parceHes
301-302-303-304-338-339 i les parcel'les 818-246-247-954-305a-3Q6a (del
Polígon 21, Full 2n. de Sollana), fins a l'Escorredor dels Oliverans
o Rec d'Alfasar. Segueix per aquest fins a la Casa del Coto i, des d'aci,
pel límit entre les parcel'les 278-208-i les parceHes 324-910-909-276
(del Polígon 21, Full2n de Sollana), fins a la Séquia de Sant Agustí,
i per aquesta a la Séquia ~Overa (o del Regai). Prossegueix la Séquia
Mà Dreta de Pistilla fUlS a l'enforcall amb el Camí d'Alzira.
Segueix pel Camí d'Alzira, el Carni de Muñoz (Cami del Pla del
Pi), el Camí de la Casa Masí (o Casa Sirera), el Camí de la Torreta
Trullàs i el Camí de les Mallades (o de la Casa Caro), fins a la intersecció amb ellírnit entre les parceHes 42-43-369-99-25, les parceHes
41-73-104-100-76 i la parceHa 46 (Polígon 17, Fulllr de Sollana), fins
ai Camí del Barranc. Segueix pel Camí del Barranc fins a la Séquia
Vella.
3.

LÍMIT SUD
Segueix per la Séquia Vella, la Séquia Comuna, el Carni de la làncada i el Camí de Moncofa, fUlS al límit entre les parceHes
49a-343-199-43a-15-72-37 i les parceHes 5a-I98a-42a-240-239-74-63-323
(Polígon l, Full Ir. d'Albalat de la Ribera), arribant al Carni de Planells (o Palmella). Continua pel Carninàs de Morelló, el Camí de la
Fleixenera i el Camí de la Mola, fUlS al límit entre les parceHes 160-51a
i les parceHes 1.59-158-5Ia-52 (Polígon 17, Full2n. d'Albalat de la Ribera), arribant al Camí de La Senillera i continuant fins al Pont de
l'Anell.
Des del Pont de l'Anell, segueix pel Camí de la Costera, la Séquia
de la Fondada, la Séqui<: del Mallorquí, i la Séquia de la Costera,
continuant
el
límit
entre
les
parceHes
160-43a-105a-15b-148-149-103-150-102a (del Polígon 21 , Sueca) fins al
Camí de la Partida o Séquia de la Martina, que s'abandona seguint
ellírnit entre les parceHes 13a i les parce¡'¡es 191-14-192a (Polígon 21,
Sueca), fins arribar al Camí del Campanar (Canet de 1àrongers).
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Segueix pel Camí del Campanar, el Camí del Pas de Rossell, el
Camí d'Escano (Camí de la Séquia Nova), el Camí de la Paridera,
el Guardarany de Barraca Cebolla, el Guardarany del Rafoll (o de
les Saucelles), la Carretera VV.l045, el Camí o Séquia del Saladar,
el Camí dels Cendroses, el Braçal dels Hosos i el Camí (i Séquia) dels
Arbres, que s'abandona seguint el límit entre les parceHes
2a-13a-I2a-8-17a i la parceHa I" (del Polígon 36, Sueca) fms al Camí
del Mareny o Séquia del Rei. Prossegueix pel Guardarany de la Torreta i el Pla, la Séquia Reial del Xúquer (Séquia de Cullera), el Camí
de Ràfol, el Camí Vell (Camí Fondo de la Penya) el Cami dels Mangranerets, el Camí del Pastisser (límit entre les parceHes
136-169-225-18Ia i les parceHes 135-167-166-202-201-165-153 del Polígon 58, Full2n de Cullera). Continua per la cresta (divisoria d'aigues)
de la Muntanyeta de l'Ennita dels Sants fms al Camí que separa les
parceHes 1400-148 de les parceHes 23-22-2Ia-21b-226, seguint per ell
fms arribar a la Carretera Natzaret-Oliva, per la qual prossegueix fins
al Camí Primer Collado. Continúa pel camí Primer Collado fms a
la Séquia de Sant Llorenç, que segueix fins a la desembocadura en
el Mar Mediterrani.

4.

LÍMIT EST
Segueix el marge dret de la desembocadura de la nova Via del Túria
fms a la desembocadura de la Séquia de Sant Llorenç.
Mapes del Cadastre ParceHari de l'Institut Geogràfic Nacional

(E:l/2000).
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Decret 1/1987, de 19 de gener, pel qual es declara Parc Natural el
penyal d'l/ac [DOGV, 28.1.1987].
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DECRET 111987, de 19 de gener, del Consell de
la Generalitat Valenciana, pel qual es dec/ara
Parc Natural el Penyal d'Ijac. [87 / 01951

El Penyal d'Hac, ja esmentat des de l'antiguitat com a fita
geogràfica de la Mediterrània Occidental, és un gran promontori calcari penya-segat cap a la mar i unit a terra per un istme estret. En el marc del seu entorn coster de cales i caps
penya-segats, representa una ,singularitat geomorfològica en
el litoral de la Comunitat Valenciana, del qual constitueix un
dels paisatges més característics.
La vegetació i la flora del Penyal, configurades per la situació biogeogràfica especial i la història ecològica de l'àrea,
són molt riques en comunitats i espècies vegetals desaparegudes o en regressió en la major part del litoral val~cià.
Aquestes comunitats i espècies, algunes en perill d'extinció,
són molt característiques de la zona i abunden en importants
endemismes, la qual cosa confereix al Penyal un notable valor biogenètic i científic.
~interès ecològic de la zona es completa amb la presència d'una fauna terrestre característica dels penya-segats costers i d'un medi marí litoral ric, ben conservat i propi de les
costes roquisses i penya-segades.
El desenvolupament turístic del Municipi de Calp ha provocat en els últims anys un ràpid avanç de la urbanització en
l'entorn del Penyal, ocupant-se inclús àrees de la base del promontori. Aquest procés a més que posa en perill els valors
ecològics de l'àrea, n'amenaça greument la qualitat paisatgística i en cas de continuar sense control, pot inclús comprometre la mateixa oferta turística del Municipi.
Aquesta situació fa necessària i urgent una ordenació territorial de la zona, que permetesca conciliar la conservació
dels seus valors ecològics i paisatgístics amb el manteniment
d'un ús adient amb les característiques ambientals del Penyal
i l'entorn, que permeta el desenvolupament de l'activitat sòcioeconòmica normal del Municipi de Calp.
La Generalitat Valenciana, segons les competències que
l'Estatut d'Autonomia li confereix en els articles 31.9 i 32.1.6
i dins de les possibilitats que contempla la Llei 15/ 1975, de
2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, ha optat per la figura
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de Parc Natural, per considerar-la especialment adient a fi
d'atendre a la conservació dels seus valors paisatgístics i ecosistemes.
Per tot això, a proposta conjunta dels Consellers d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports, i d'Agricultura i Pesca,
amb deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió celebrada el dia 19 de gener de 1987.

DECRETE:

Article primer. Objecte
És declarat Parc Natural el Penyal d'Hac, i s'estableix el
corresponent règim jurídic especial atés el seu interès cultural, ecològic, paisatgístic i biogenètic.
Article segon. Àmbit territorial
Un. El Parc Natural del Penyal d'Hac està ubicat en el terme municipal de Calp, Província d'Alacant, la delimitació descriptiva i geogràfica del qual figura en els annexos I i II
d'aquest Decret.
DoS: Les modificacions que pogueren introduir-se en els
límits geogràfics del Parc Natural s'establiran per Decret del
Consell de la Generalitat Valenciana.
Article tercer. Administració i gestió
Un. En nom de la Generalitat Valenciana, l'administració i la gestió del Parc Natural del Penyal d'Hac correspon
conjuntament a les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca.
Dos. Com a organisme coHaborador i assessor de la seua
gestió, es crea la Junta Rectora del Parc Natural del Penyal
d'Hac.
Tres. Són membres de la Junta Rectora:
- Quatre representants de l'Ajuntament de Calp.
- Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports.
- Un representant de la Conselleria d'Economia i
Hisenda.
- Un representant de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
- Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
- El Director Conservador del Parc Natural.
Quatre. El President de la Junta Rectora serà nomenat pel
Consell de la Generalitat Valenciana a proposta conjunta de
les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
i d'Agricultura i Pesca.
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Cinc. Les funcions de la Junta Rectora seran les següents:

a) Disposar tot el que siga procedent per a la redacció del
Pla Especial previst en l'article seté, informar sobre cada una
de les fases abans de l'aprovació i informar preceptivament
sobre els Plans, les Normes i els Projectes diversos que afecten l'àmbit territorial del Parc Natural.
b) Promoure i fomentar actuacions per a la regeneració,
l'estudi, la divulgació i el gaudi ordenat dels valors naturals
de l'espai protegit.
c) Proposar als Organismes de l'Administració competents
en cada cas totes les mesures que considere necessàries per
al millor compliment dels fins d'aquest Decret.
d) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del Parc
Natural, quan així ho requeresquen els Organismes de l'Administració competents.
e) Informar els Pressuposts anuals del Parc Natural.
f) I qualssevol altra funció que li atribuesca la legislació
amb caràcter general.
Sis. La Junta Rectora quedarà constituïda en el termini
màxim de quatre mesos, comptats des de l'entrada en vigor
d'aquest Decret.
Article quart. Director Conservador
Un. Per a la millor administració i gestió del Parc Natural del Penyal d'Ifac, els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca designaran conjuntament un Director Conservador, el nomenament del qual
caldrà que recaiga en un titulat universitari superior.
Dos. Seran funcions del Director Conservador:
a) Coordinar, executar o supervisar el compliment de la
normativa i les reglamentacions del Parc Natural, d'acord amb
les instruccions de l'òrgan administrador i gestor i de la Junta Rectora.
b) Elaborar les propostes de pressupost anyal i les memòries anuals d'activitats i resultats.
c) Administrar els fons del Parc.
d) Proposar sancions a l'òrgan competent en cada cas,
d'acord amb el règim previst en l'article nové.
Tres. El Director Conservador serà Secretari de la Junta
Rectora.
Article cinqué. Règim de protecció
En tot el territori incIós en el Parc Natural regiran les disposicions de caràcter general següents:
1. Els òrgans gestors i administradors del Parc establiran
les normes a què hauran de subjectar-se els visitants per a no
pertorbar ni menyscabar els valors naturals del Parc, així com
les activitats que s'hi realitzen.

735

2. Es prohibeix expressament:
a) I..:abandó de tota mena de residus sòlids fora dels llocs
assenyalats a l'efecte.
b) La introducció d'espècies vegetals o animals que no siguen autòctones."
c) La circulació amb mitjans motoritzats, llevat que haja
autorització o es tracte d'activitats relacionades amb la gestió del Parc.
Serà preceptiu l'informe de la Junta Rectora per a qualsevol autorització relacionada amb aquestes activitats.
3. Tota acció o aprofitament no contemplat en els apartats anteriors que es pretenga de realitzar dins de l'àmbit del
Parc i que puga pertorbar els valors naturals a protegir, caldrà l'autoritzaCió dels òrgans gestors i administradors del Parc.
4. No es permetrà la instaHació d'elements artificials de
caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les perspectives, llevat de casos excepcionals, sempre que es garantitze la minimització dels
efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
5. Règim urbanístic:
a) Tot el sòl inclós en el Parc Natural qualificat en l'actualitat com a zona verda tindrà la qualificació de no urbanitzable, i serà objecte de protecció especial.
b) La resta del sòl inclós en l'àmbit del Parc Natural tindrà la classificació de no urbanitzable i serà objecte de protecció especial.
c) Les revisions del planejament vigent en el Municipi de
Calp es realitzaran d'acord amb els objectius de protecció
d'aquest Decret.
6. Els òrgans de gestió i administració del Parc Natural
adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar la conservació dels valors protegits per aquest Decret.
7. Les competències de les Administracions Públiques sobre els béns i els terrenys de titularitat pública inclosos en el
Parc Natural s'exercitaran en tot moment d'acord amb el règim de protecció establert en aquest Decret.
8. En el domini públic litoral, inclós en el Parc Natural,
el règim de protecció establert per aquest Decret s'executarà
sense perjudici de què, exclussivament, l'ús puga regular-se
amb els instruments prevists en la Llei 28/1969, de 26 d'abril,
sobre costes, i totes les altres disposicions concordants.
Article sisé. Foment
Els òrgans gestors i administradors del Parc, dins l'àmbit
de les seues competències realitzaran les actuacions necessàries advecades a corregir els desequilibris que hi hagen en l'ecosistema, a regenerar-lo i a promoure'n les condicions per a
la millora.
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Article seté. Pla Especial
Un. Es redactarà un Pla Especial del Parc Natural del Penyal d'Ifac que, segons que disposa la legislació urbanística,
contindrà almenys les determinacions següents:
a) ~estructura general de l'ordenació del territori protegit, graduant la protecció que s'establesca, amb delimitació
de les àrees de diferent utilització i destinació i les previsions
necessàries per a la infrastructura, l'equipament, les construccions i els serveis del Parc Natural.
b) El desenvolupament de les previsions de protecció del
planejament urbanístic municipal, completant tots aquells aspectes que calguen.
c) El desenvolupament del règim previst en l'article cinqué, així com qualsevol altra determinació adient amb els objectius de protecció prevists en aquest Decret.
Dos. El procediment per a l'aprovació del Pla Especial serà
el següent:
a) El Pla Especial serà redactat a iniciativa de la Junta
Rectora, i l'aprovació inicial correspondrà a la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
b) Posteriorment, el Pla serà sotmés a informació pública durant un mes, quedant expressat en la seu de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de l'Ajuntament de Calp.
c) ~aprovació provisional correspondrà a la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'audiència
prèvia de les Corporacions Locals afectades per termini d'un
mes després del període d'informació pública, i informe de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
d) ~aprovació definitiva correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article vuité. Mitjans Econòmics
Amb la finalitat d'atendre les despeses generals de funcionament del Parc Natural del Penyal d'lfac i dels seus òrgans rectors, la Generalitat Valenciana, a través de les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i
d'Agricultura i Pesca, habilitarà en els seus pressuposts els crèdits oportuns, sense perjudici dels mitjans econòmics que haja
d'aportar l'Ajuntament de Calp, i de les coHaboracions d'altres òrgans o Corporacions públiques o privades, així com
de particulars.
Article nové. Règim de sancions
Un. La inobservància o infracció de la normativa aplicable al Parc Natural del Penyal d'lfac serà sancionada d'acord
amb el que disposen el Codi Penal, la Llei 15/ 1975, de 2 de
maig, sobre Espais Naturals Protegits, i el Reial Decret
2676/ 1977, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament per
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a la seua execució sense perjudici de la legislació específica
que resulte aplicable per raó de la naturalesa de la infracció.
Dos. Els infractors en tot cas estaran obligats a reparar
els danys causats i a restit uir-hi els indrets i els elements alterats en la seua situació inicial.

DISPOSICIONS TRANSiTòRIES

Primera
Mentrestant s'aprove el Pla Especial, els òrgans gestors i
administradors tindran una especial actuació en matèria de
control i seguiment d'aquelles activitats i construccions que
afecten l'objecte d'aquest Decret, així com de les repercussions
del planejament vigent dins de l'àmbit territorial del Parc.
Segona
El planejament urbanístic que s'elabore fins a l'aprovació
del Pla Especial i que afecte els terrenys inclosos en l'àmbit
del Parc Natural, incorporarà les disposicions de protecció
establertes en aquest Decret i preveurà, en el seu àmbit afectat, la futura redacció de l'esmentat Pla Especial que concretarà l'ordenació i les normes de protecció definitives.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Són autoritzats els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca perquè, dins del marc
de llurs respectives competències, dicten les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 19 de gener de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUÍS FONT DE MORA I MONTESINOS
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ANNEX I
Delimitació del parc natural del Penyal d'!fac
I..:est i sud amb la Mar Mediterrània. Al nOId amb el límit de
la zona 8 (verd públic) del Pla General d'Ordenació Urbana de Calp
(1971) fins a la intersecció amb la propietat de la Sra. Matilde Ivars
Ivars, limita amb la susdita propietat fins que es troba amb la carretera d'accés al Penyal, voreja aquesta mateixa fins a la intersecció
(en la seua zona corba) de nou amb la zona verda del Pla General
que voreja fins a la intersecció amb la zona de servei del port amb
la qual limita fins a completar per la pàrt oest de nou amb la Mar
Mediterrània.
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Decret 25/1987, de 16 de març, de declaració del Parc Natural del
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DECRET 25/ 1987, de 16 de març, del Consell
de la Generalitat Valenciana, de Declaració del
Parc Natural del Montgó. [87 / 0781)

El Montgó és un element singular entre les serres litorals
de la Comunitat Valenciana. La seua emprempta paisatgística és molt notable, elevant-se en solitari amb les seues vessants penya-segades a curta distància del mar. La vegetació ,
que cobreix les seues vessants, encara que degradada, mostra
encara una varietat considerable de comunitats i espècies vegetals, entre les que abunden els endemismes de gran valor
científic. Aquesta circumstància converteix l'espai en una de
les reserves biogenètiques més importants de la Comunitat
Valenciana.
Distints elements arqueològics i culturals i una variada fauna afegeixen valor al conjunt.
Les agressions als ecosistemes i al paisatge del Montgó
s'han incrementat en els últims temps a conseqüència de la
seua situació en un àrea amb forta dinàmica de creixement
turístic.
Davant aquesta situació, i en exercici de les competències
autonòmiques en la matèria, la Generalitat Valenciana considera urgent la declaració d'un règim especial de protecció
per als valors naturals de l'espai, els quals, en incloure elements summament rars i localitzats en enclaus mínims, es caracteritzen per una extrema fragilitat. Aquest règim cal que
siga al mateix temps compatible amb un ús de l'àrea basat
en l'estudi, l'ensenyament i el gaudiment ordenat del medi
natural.
Amb aquesta finalitat, i dins l'abast legal de les possibilitats que ofereix la Llei 15/ 1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, s'ha optat per la figura de Parc Natural, que
hom considera especialment adient amb l'atenció a la conservació dels ecosistemes d'aquest, dels valors paisatgístics i
dels elements d'interès cultural integrats en el medi per tradició històrica.
'
En atenció d'aquests motius, a instància de l'Ajuntament
de Dénia i a proposta dels Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, amb la prèvia
deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió
celebrada el dia , 16 de març de 1987,
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DECRETE:

Article primer. Objecte.
Es declara Parc Natural a l'espai denominat el Montgó
i s'estableix el corresponent règim jurídic especial en raó dei
seu interès ecològic, biogenètic, paisatgístic i cultural.
Article segon. Àmbit territorial.
Un. El Parc Natural del Montgó comprén part dels termes municipals de Dénia i Xàbia, ambdós a la Província
d'Alacant, figurant la seua delimitació descriptiva i geogràfica en els annexos I i II del present Decret.
Dos. Les modificacions que puguen introduir-se en els límits geogràfics del Parc Natural s'establiran en el seu cas per
Decret del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article tercer. Administració i gestió.
Un. En nom de la Generalitat Valenciana, l'administració i gestió del Parc Natural del Montgó correspon conjuntament a les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca.
Dos. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural del Montgó com a organisme col'laborador i assessor de la seua gestió.
Tres. Seran membres de la Junta Rectora:
- Dos representants de la Conselleria d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports.
- Dos representants de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.
- Un representant de la Conselleria d'Economia i
Hisenda.
- Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
- Un representant de l'Ajuntament de Déma.
- Un representant de l'Ajuntament de Xàbia.
- El Director-Conservador del Parc Natural.
- Un representant de les Universitats valencianes.
- Un representant de grups de protecció i estudi de la
naturalesa.
Quatre. El President de la Junta Rectora serà nomenat pel
Consell de la Generalitat Valenciana a proposta conjunta de
les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
i d'Agricultura i Pesca.
.
Cinc. Les funcions de la Junta Rectora seran les següents:
a) Disposar el que corresponga per a la redacció del Pla
Especial, informar-ne cadascuna de les fases abans de l'aprovació i informar preceptivament sobre els distints Plans, Normes i Projectes que afecten l'àmbit territorial del Parc Natural.
b) Promoure i fomentar actuacions per a la regeneració,
l'estudi, la divulgació i l'usdefruit ordenat dels valors natu..
'.
rals de l'espai protegit.
c) Proposar als Organismes de l'Admmlstrac\O competents
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en cada cas totes les mesures que considere necessàries per
al millor compliment de les finalitats del present Decret.
d) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del Parc
Natural, quan així ho requeresquen els Organismes de l'Administració competents.
e) Informar els pressupostos anuals del Parc Natural,
f) I qualssevulla altres funcions que li atribuesca la legislació amb caràcter general.
Sis. La Junta Rectora quedarà constituïda en el termini
màxim de quatre mesos, a comptar des de la data d'entrada
en vigor del present Decret.

Article quart. Director-Conservador.
Un . Per a la millor administració i gestió del Parc Natural de El Montgó, els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca designaran conjuntament un Director-Conservador, el nomenament del qual haurà
de recaure en un titulat universitari superior.
Dos. Seran funcions del Director-Conservador:
a) Coordinar, executar o supervisar el compliment de la
normativa i les reglamentacions del Parc Natural, d'acord amb
les instruccions dels òrgans administradors i gestors i de la
J unta Rectora.
b) Elaborar les propostes de pressupost anual i les memòries anuals d'activitats i resultats.
c) Administrar els fons del Parc.
Tres. El Director-Conservador serà membre de la Junta
Rectora, en la qual actuarà com a Secretari.
Article cinqué. Règim de protecció.
Un. En l'àmbit del Parc, i en atenció que en la seua perifèria existeixen actualment usos residencials regulats en els
Plans d'ordenació urbana municipals, s'estableixen dues Zones pel que fa a intensitat de protecció:
- Zona A, delimitada segons el que disposa l'annex I
apartat 2, d'aquest Decret i grafiada en l'annex II del susdit
Decret.
- Zona B, delimitada segons el que disposa l'annex I
apartat 3, d'aquest Decret i grafiada igualment en l'annex II
del susdit Decret.
Dos. La Zona A comprén els terrenys del Parc Natural
on els ecosistemes naturals, el paisatge i els elements culturals presenten un grau més alt de conservació, i que per això
inclou en l'actualitat la major part dels valors la protecció dels
quals és objecte d'aquest Decret. El règim que s'estableix per
a aquesta Zona té per finalitat atendre a la conservació en
la seua integritat i a la regeneració, en el seu cas, dels susdits
valors naturals i culturals, evitant qualsevol tipus d'acció que
pogués originar-ne la modificació o el deteriorament.
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Tres. En la Zona A regiran les disposicions de caràcter general següents:
I. Els òrgans gestors i administradors del Parc establiran
les normes a les quals hauran de subjectar-se els visitants per
a no pertorbar ni menyscabar els valors naturals del Parc, així
com les activitats que s'hi realitzen.
2. Es prohibeix expressament:
a) La introducció d'espècies vegetals o animals que no siguen autòctones.
b) L.:abandonament de tota classe de residus sòlids fora
dels llocs assenyalats a l'efecte.
c) La circulació amb mitjans motoritzats, tret de quan
existirà autorització o es tracte de la realització d'activitats
relacionades amb la gestió del Parc.
Serà preceptiu l'informe de la Junta Rectora per a qualsevol autorització relacionada amb aquestes activitats.
3. No es permetrà la instal 'lació d'elements artificials de
caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'hal"
monia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, llevat
de casos excepcionals i quan es garantirà la minimització dels
efectes sobre la naturalesa i el paisatge.
4. Tota acció o aprofitament no contemplat en els apé'\l"
tats anteriors que es pretenga realitzar en l'àmbit del Parc j
que puga pertobar els valors naturals a protegir caldrà, a m¿;s
dels corresponents permissos, l'autorització dels òt'gans gestors i administradors del Parc.
Quatre. La Zona B inclou els terrenys del Parc Natural
que mostren un major grau d'intervenció humana, principal ment de tipus residencial. Per tot això en aquesta Zona hO:f¡
estableix com a objectius:
a) La protecció dels espais i dels elements de valor natural o cultural que la susdita Zona presenta en l'actualitat.
b) La compaginació entre les activitats i els usos del sòl
actualment existents en la Zona i els objectius de protecció
que el present Decret assumeix.
c) La constitució d'un cinturó esmorteïdor d'impactes sobre els ecosistemes de la Zona A, tant des del punt de vista
ecològic com paisatgístic.
Cinc. El règim de protecció a aplicar en la Zona B s'especi ficarà en el Pla Especial previst en l'article següent .
Sis. Règim urbanístic:
a) Tot el sòl inclòs en el Parc Natural classificat en l'actualitat com a no urbanitzable es mantindrà amb aquesta classi ficació, i serà objecte de protecció especial.
b) El sòl classificat en l'actualitat com a urbà o urbanitzable podrà seguir mantenint aquesta classificació.
c) Les revisions del planejament vigent en els Municipis
de Dénia i Xàbia es realitzaran d'acord amb els objectius de
protecció d'aquest Decret.
Ser. Els òrgans de gestió i administració del Parc Natural
adoptara/n les disposicions necessàries per a assegurar la con743

servació dels valors 'protegits pel present Decret.
Vuit . En el domini públic litoral indòs en el Parc Natural
,'executarà el règim de protecció establert per aquest Decret,
'iense perjudici que exclusivament l'ús puga regular-se amb
els instruments prevists en la Llei 28/ 1969, de 26 d'abril, sohre costes, i d'altres disposicions concordants.
, Nou. Les competències de les Administracions Públiques
~ exerCiran de manera que queden preservats tots els valors
na! urals, ecològics i paisatgístics del Parc Natural, avaluant
amb especial ate!1ció els possibles impactes ambientals prodUll s per actuacIOns exteriors.

Article sisé. Pla Especial.
Un. Es redactarà un Pla Especial del Parc Natural del
Montgó que, d'acord amb el que disposa la legislació urbanística, contindrà almenys les determinacions següents:
a) Cestructura general de l'ordenació del territori protegit, graduant la protecció que s'establesca, amb delimitació
de les àrees de diferent utilització i destinació, i les previsions
i normes necessàries per a la infrastructura, els equipaments,
les construccions i els serveis del Parc Natural.
b) El desenvolupament de les previsions de protecció del
planejament urbanístic municipal completant tots aquells aspectes necessaris.
c) Les mesures referents a la prevenció i l'extinció d'incendis.
d) Qualsevulla altra determinació que siga adient acord
amb els objectius de protecció d'aquest Decret.
Dos. El procediment per a l'aprovació del Pla Especial serà
el següent:
a) El Pla Especial serà redactat a inici:üiva de la Junta
Rectora, i correspondrà l'aprovació inicial a la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
b) Posteriorment el Pla serà sotmés a informació pública durant un mes, quedant exposat en la seu de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i dels Ajuntaments afectats territorialment.
c) Caprovació provisional correspondrà a la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l'audiència
prèvia de les Corporacions Locals afectades pel termini d'un
mes i l'informe de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
d) Caprovació definitiva correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article seté. Mitjans econòmics.
Amb la finalitat d'atendre a les despeses generals de funcionament del Parc Natural del Montgó i dels seus òrgans rectors, la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici del mitjans econòmics que hagen d'aportar els Ajuntaments de Dénia i Xàbia i de les col' la-
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boracions d'altres òrgans o Corporacions públiques o privades
que puguen tenir interès en coadjuvar a la millor gestió del
Parc.

Article vuité. Tempteig i retracte.
Un. Serà obligatori notificar l'Administració de la Generalitat Valenciana de tot projecte de canvi de titularitat per
transmissió de domini inter vivos, de qualsevol predi ubicat
en l'interior del Parc Natural, tot especificant-hi el preu que
hagués de satisfer-s'hi o el valor que se li assigne en la transmissió.
Aquesta obligació afectarà tots els predis, qualsevol que
siga la seua extensió i l'índole dels seus aprofitaments, i incumbirà tant a la persona física o jurídica que faça la transmissió com a la qui n'adquiresca la titularitat.
Dos. La notificació esmentada en l'apartat.anterior, signada conjuntament pel propietari i l'adquirent o persones que
els representen, es realitzarà en la forma prevista en la legislació vigent, fent-hi constar: ubicació del predi, límits, cabuda, càrregues fiscals, servituts, preu o valor, condicions de la
transmissió, nom i domicili del qui cedeix i nom i domicili
de l'adquirent.
Tres. En el termini de tres mesos, a partir de la data de
notificació, la Generalitat Valenciana podrà exercir el dret de
tempteig, subrogant-s'hi en els drets de l'adquirent.
No obstant això, si no interessava la subrogació a la Generalitat Valenciana, aquesta, en el termini d'un mes, caldrà
que notifique els Ajuntaments de Dénia o Xàbia, segons el
terme municipal en què es trobe el predi, sobre la transmissió
projectada, per tal que aquests puguen exercir el dret en forma legal.
Quatre. Si es realitzava algun canvi de titularitat d'un terreny ubicat en l'interior del Parc Natural sense haver-ho notificat en la forma precisada anteriorment a la Generalitat Valenciana, aqúesta, o en el seu cas, els Ajuntaments de Dénia
o Xàbia podran durant el termini de tres anys exercitar el dret
de retracte o de subrogació en el dret de l'adquirent, pel preu
de venda o valor assignat al predi en la transmissió, amb deducció, si procedia, dels danys, perjudicis'Ü mer ma del valor
que per qualsevol causa hagués experimentat aquest.
El termini de tres anys comptarà des de la data del seu
atorgament quan es tractarà de documents públics, i des de
la data de la presentació en l'Oficina Liquidadora de ,'Impost sobre la transmissió realitzada quan es tractarà de documents privats.
Article nové. Règim de sancions.
Un. La inobservància o infracció de la normativa aplicable al Parc Natural del Montgó serà sancionada d'acord amb
el que disposen el Codi Penal, la Llei 15 / 1975, de 2 de maig,
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sobre Espais Naturals Protegits, i el Reial Decret 2676/1977,
de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació,
sense perjudici de la legislació específica que resulte aplicable per raó de la naturalesa de la infracció.
Dos. Els infractors estaran obligats en qualsevol cas a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la situació inicial.

DISPOSICIONS TRANSITòRIES

Primera
Fins que s'aprove el Pla Especial, els òrgans gestors i administradors tindran una especial actuació en matèria de control i seguiment d'aquelles activitats i construccions que afecten l'objecte del present Decret, així com de les repercussions
del planejament vigent en l'àmbit territorial del Parc.
Segona
El planejament urbanístic que s'elabore fins l'aprovació
del Pla Especial i que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del
Parc Natural, incorporarà les disposicions de protecció establertes en el present Decret i preveurà en el seu àmbit afectat
la futura redacció de l'esmentat Pla Especial que concretarà
l'ordenació i les normes de protecció definitives.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S'autoritza els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme
i Transports i d'Agricultura i Pesca perquè, en el marc de les
seues respectives competències, dicten les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present Decret.
Segon
Aquest Decret vigirà el mateix dia de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 16 de març de 1987.
El President de la Generalilat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
.
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS
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ANNEX I
DELIMITACiÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTGÓ
I. LÍMITS DEL PARC NATURAL
a) Límit nord Partint de la Carretera Provincial de la Xara a Jesús Pobre, en terme municipal de Dénia, segueix el Camí del Biserot
o de Santa Paula fins a l'encreuament amb la línia del Ferrocarril
d'Alacant a Dénia, i continua per aquesta, en direcció a Dénia, fins
al Barranc del Coll de Pous. Continua pel susdit barranc, aigües
amunt, fins al Camí de la Plana, el qual seguêix fins al Camí del
Coll de Pous, pel qual ascendeix fins a l'encreuament amb el Barranc de la Pedrera.
Baixa pel Barranc de la Pedrera fins al seu encontre amb el Camí
de la Penya de l'Àguila, pel qual ascendeix fins a trobar el Barranc
de la Penya de l'Àguila, i '"'mtinua per aquest últim, aigües avall,
fins al límit entre el polígon 34 i la parceHa 433b del polígon 12.
Prossegueix pels límits de les parceHes 434 'i 353 (polígon 12) fins
a trobar l'Azagador de Cabanes, el qua] segueix pel límit de les parceHes 354, 358, 359, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
i 372 (polígon 12), i continua per la fita de les parceHes 373 i 374
del mateix polígon fins a l'encreuament del camí de les Alqueries
amb l'Assagador de Santa Llúcia, i segueix per aquest últim fins al
seu encontre amb el Camí de la Galera; en el límit entre les parceHes
85 i 86 del polígon 12. Continua pel Camí de. La Galera, i segueix
el límit de les parceHes 85, 154, 153, 173 i 174 (polígon 12) fins a
trobar el límit entre les parceHès 155g i 165a.
Prossegueix per la fita de les parceHes U¡5a, 22a i 22e (polígon
12) fins al Camí Alt de Dénia a Xàbia, que segueix en direcció a
aquesta última població fins a trobar ellímit·entre les parceHes 120a
i 120b (polígon 12). Continú·a per'les fites de les parceHes 120b, 39c,
39a i 43a fins a trobar la Carretera de Denia a Xàbia. Des d'aquest
punt continua en línia recta fins al ·Barranc de la Raconada, en el
¡¡mit entre les parceHes 76 i 75 del polígon lI.
Baixa pel Barranc de la Raconà fins a la Carretera Provincial
del Barranc del Monyo a les Arenetes, que segueix fins al Ba~ranc
de la Creu, pel qual baixa fins ala desembocadura en la Mar Mediterrània. Segueix la línia de costa fins al·límit de l'àrea de servei del
port de Xàbia, on finalitza.
b) Límit sud.
Segueix la Carretera Provincial de Xàbia a Dénia per Jesús Pobre (AP -1320), des de l'encreuament amb la línia del ferrocarri l
Alacant-Dénia (terme municipal de Dénia) fins al límit municipal
amb Xàbia.
Continua pel susdit límit, i puja pel barranc de l'Heura, fins a
la cota 140. Entrant en terme de Xàbia, segueix pels vials superiors
de la denominada «Urbanització Toscamar» que passen per les cotes 183,40,189,70,195,191,195,50 i 192,30 (situades aquestes en l' arrencament dels vials transversals).
Desde la cota 192,30, segueix la línia recta de mínima distància
abasteix la línia de cota 200, per la qual continua fins al Barranc
d'Enmig, i baixa per aquest últim fins a la cota 175. Des d'aquest
punt, segueix de nou la recta de mínima distància, abasteix la línea
de cota 160, i hi continua en direcció Oest, fins a la divisòria d'aigües
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Oest de la capçalera del susdit Barranc d'Enmig. Des d'aquest punt
baixa en línia recta fins al Barranc d'Enmig en la seua cota 115, i
ascendeix després per la divisòria d'aigües Est de la seua capçalera
fins a la línia de cota 145. Des d'aquest punt continua en línia recta
fins al vial superior de l'anomenada «Urbanització la Nau», en la
seua intersecció amb la línia de cota 175. Continua pel susdit vial,
en direcció Est, fins a trobar el límit Oest de l'anomenada «Urbanització Ritmontgó», en la cota 175 del Barranc Xaquet Continua
pels límits Oest i Sud dels terrenys cedits pels propietaris a l'Ajuntament de Xàbia en l'extrem Nord de la citada urbanització, fms a abastar el barranc que limita aquesta última per l'Est. Baixa després pel
susdit barranc fins a la seua cota 87.
Des de la cota 87 ascendeix en línia recta, en direcció NE, fins
a les ruïnes existents en la cota 110. Continua per la línia de la susdita cota fins a la intersecció amb el límit de la denominada «Urbanització Castellans», i queden incloses en el Parc Natural les dues.
capçaleres de barrancs que apareixen en aquest últim tram per damunt de la línia recta que uneix els dos esmentats punts de referència de línia de cota 110 (ruines i límit «Urbanització Castellans»).
Segueix el límit Nord de la «Urbanització Castellans», i continua pel vial superior de la denominada «Urbanització Xàbia Blanca » fins a la cota 133,50, en el seu punt d'encontre amb la carretera
de Xàbia a Dénia.
Des del susdit punt baixa pel Barranquet de Santa Llúcia fins
a la seua cota 85, en la vessant NE del mont del mateix nom.
Continua en línia recta, en direcció Oest, fins a l'encreuament
de vials de la «Urbanització Xàbia Blanca», situat en la cota 116,50,
en el límit NE de l'esmentada urbanització.
Des de l'esmentada cota 116,50, segueix la línia recta de mínima
distància. Baixa fins a la cota 100. Continua pel SO per la línia de
cota 100, circumvala el Mont de Santa Llúcia fins a intersectar una
línia recta traçada entre l'Ermita de Santa Llúcia i el cim del Tossalet dels Perols (dipòsit d'aigua).
Segueix l'esmentada línia recta, en direcció NE, fins al susdit dipòsit d'aigua, des d'on continua també en línia recta fins a la cota
70 del Barranc de Pujol.
Des d'aquest punt continua pel vial que, tot ascendint des de la
cota 69, connecta en la cota 90 amb ellimit del Polígon núm. 3 del
vigent Projecte de Delimitació Parcial del Sòl 'Urbà de Xàbia (1983).
Continua pel límit Nord de l'esmentat Polígon, que baixa fins
al Camí Vell de la Mar, el qual segueix en direcció a la costa fins
al seu encontre amb l'Avinguda del Port , Des d'aquest punt segueix
pel límit Nord de la zona 3 (nucli urbà) del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Xàbia (1963) fins al seu encontre amb el límit
de l'Àrea de Servei del Port. Segueix l'esmentat límit, en direcció Est,
fins a trobar-se la línia de costa, on s'uneix amb el límit Nord del
Parc Natural.
2. LÍMITS DE LA ZONA A,
a) Límit Nord En el terme municipal de Dénia, segueix el límit
Nord de la finca «Benimàquia i Coll de Pous», des del seu punt d'encontre amb la Carretera Provincial de la Xara a Jesús Pobre fins al
límit de la «Colònia del Montgó»·. Continua per aquest últim fins
a la línia de costa, la qual segueix fins al límit municipal amb Xàbia. Entrant en terme de Xàbia, segueix el límit del mont consorciat
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de propietat municipal « La Plana» (núm . AL-3039), durant el tram
en el qual coincideix amb el litoral mediterrani.
b) Límit sud En terme municipal de Dénia, segueix el límit Sud
de la Finca «Benimàquia i Coll de Pous» fins al seu encontre amb
el límit Sud de la «Colonia del Montgó», pel qual continua fins al
límit municipal amb Xàbia, baixa per aquest fins a trobar el límit
Sud del Parc Natural, en la cota ·140 del Barranc de l'Heura.
Entrant en terme municipal de Xàbia, el límit de la Zona A coincideix amb el límit Sud del Parc Natura! fins al límit Est del Polígon
3 del susdit Projecte de Delimitació del Sòl Urba (1983), en la seua
cota 80. Des d'aquest punt continua en línia recta fins a la cota 60
del Barranquet dels Banyuls. Segueix la línia de cota 60 fins al límit
del Pla Parcial «La Corona», i continua pel susdit límit fins al seu
vial superior, en la cota 143.
Continua pel susdit vÍal fins a la cota 167, des de la qual segueix
en línia recta fins a la cota 75 del Barranc de Sant Antoni o Barranc
de Meixquides, i baixa ' per aqUest últim fins a la intersecció amb
el límit Oest del Polígon i (pjj.S.u. citat).
Des d'aquest punt continua pel límit del Sòl Urba (P.D.S.u. susdit), circumva¡'¡a en el sentit de les agulles del rellotge els límits exteriors dels polígons, l, 25, nOvament 1 i 2, fins ci finalitzar en el
límit Sud del Parc Natural, i coincideix en aquest tram amb l'Àrea
de Servei del Port de Xàbia.
3. LÍMITS DE LA ZONA B.
La Zona B és l'espai comprés entre el límit del Parc Natural, definit en l'apartat 1 del present annex I, i el límit de la Zona A, determinat en l'apartat 2 del mateix annex 1.
NOTA. En el terme municipal de Dénia la denominació numèrica de les parcel·les i els polígons correspon a la citada en el Mapa
Nacional Topogràfic Parce¡'¡ari. Institut Geogràfic i Cadastral.
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Decret 49/1987, de 13 d'abril, de declaració del Parc Natural del
Carrascar de la Font Roja [DOGV, 21.5.1987].
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DECRET 49/1987, de 13 d'abril, del Consell de
la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc
Natural «Carrascar de la Font Roja». [87 / 12451

El «Carrascar de la Font Roja», situat als termes municipals d'Alcoi i Ibi, constitueix un dels ecosistemes millor conservats de la Comunitat Valenciana. r.:existència en aquesta
forest de la vegetació primitiva, climàcica a moltes de les ombries de les zones muntanyenques de la Comunitat, ha estat
conseqüència de les encertades mesures que les institucions
alcoianes han promulgat al llarg de la història, de l'especial
sensibilitat amb què els propietaris particulars han gestionat
els seus terrenys, així com de la vinculació tradicional de la
població d'Alcoi al «Carrascar de la Font Roja». Aquesta ve~
getació climàcica, composta per gallers, aurons, freixes, teixos, serveres, mostellars, carrasques i moltes altres espècies
vegetals (alguna d'aquestes, endemismes alacantins o iberollevantins), és d'un interés molt elevat, atesa la pràctica inexistència d'aquesta en la magnitud que ací es produeix al llarg
de la Comunitat Valenciana.
r.:interés social creixent pel susdit Carrascar, el qual comporta una sèrie d'activitats, aconsella de proporcionar un marc
legal que garantesca la persistència i conservació de l'ecosistema. D'aquesta manera, les activitats susdites podran ser planificades i compatibilitzades amb els usos tradicionals i s'evitaran així impactes ecològics negatius que conduirien en pocs
anys a la degradació d'un bosc que els alcoians han protegit
des de molt de temps enrere, com palesa l'existència de m.esures proteccionistes del Carrascar adoptades pel Consell d'Alcoi almenys des de 1332.
Atés que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga competència exclusiva a la Generalitat Valenciana
per regular espais naturals protegibles i en aplicació de les Lleis
vigents, a proposta de les Conselleries d'Agricultura i Pesca
i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i amb la prèvia
deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 13 d'abril de 1987,
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DECRETE:

Article primer
Es declara Parc Natural el «Carrascar de la Font Roja»
la delimitació del qual queda determinada a l'annex d'aquest
Decret, per tal d'evitar qualsevol acció que puga comportar
la destrucció, deterioració, transformació o desfiguració de
la geografia física, la fauna o la flora i dels sistemes necessaris perquè es desenvolupe, així com per fomentar-ne la utilització amb finalitats científiques, educatives; culturals i d'esplai, d'acord amb el que estableix l'article cinqué de la Llei
15 / 1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits.
Article segon
U L.:administració i gestió del Parc Natural correspon a
la Conselleria d'Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana.
Dos. A proposta conjunta de les Conselleries d'Agdcultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports el
Consell de la Generalitat Valenciana nomenarà el DirectorConservador de la zona protegida, que tindrà les funcions se- o
güents:
a) Coordinar i executar el que disposa el Pla Rector a què
es refereix l'article cinqué d'aquest Decret i els altres plans de
gestió que poguessen ser establerts . a la zona.
. b) Supervisar el compliment de les reglamentacions del
Parc.
c) Proposar al «Consell de Protecció» definit a l'article
tercer d'aquest Decret els estudis i les actuacions que considere necessaris per al millor funcionament del Parc Natural.
d) Elaborar i gestionar els pressupostos de la zona protegida.
e) Organitzar i promoure els equipaments i serveis necessaris per tal d'assolir les finalitats científiques, culturals i educatives d'aquest Decret.
f) Elaborar les memòries anuals d'activitats i resultats.
g) Actuar com a Secretari del «Consell de Protecció ».
Article tercer
U Es crea el «Consell de Protecció» del Parc Natural del
«Carrascar de la Font Roja», que serà l'òrgan col'laborador
en la gestió de la zona protegida.
Dos. El «Consell de Protecció» es compondrà dels membres següents:
.
. - El President, que serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana a proposta conjunta de les Conselleries
d'Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i
Transports.
Vocals.
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- El Director-Conservador del Parc, que hi farà les funcions de Secretari.
- Un representant de cadascuna de les Conselleries
d'Agricultura i Pesca, Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de Cultura, Educació i Ciència.
- Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
- Un representant per cadascun dels Ajuntaments d'Alcoi i Ibi.
- Un representant de la Universitat d'Alacant.
- Un representant de les societats de caçadors establertes a la zona.
- Un representant per cada 500 Has. o fracció de predis
de titutaritat privada existents al Parc.
- Un representant dels grups vinculats a la zona, entre
les finalitats dels quals figure la de la conservació de la natura (grups ecologistes, centres excursionistes ... )
- Una persona de reconeguda competència en el camp
de la conservació de la natura que s'haja destacat en la promoció dels valors del «Carrascar de la Font Roja», que serà
designat pel «Consell de Protecció.»
Tres. Són funcions del «Consell de Protecció»:
a) Proposar les actuacions pertinents per a la conservació i defensa dels valors naturals del Parc Natural.
b) Elaborar el Pla Rector de protecció i els plans de gestió que afecten la zona protegida.
c) Informar els pressupostos anuals del Parc.
d) Promoure la sensibilització de l'opinió pública envers
els valors naturals i culturals de la zona.
e) Promoure i fomentar actuacions per a l'estudi, la divulgació i la fruïció dels valors del Parc Natural.
f) Gestionar la concessió de les ajudes que poguessen ser
aportades al finançament de l'espai protegit.
Quatre. El «Consell de Protecció» haurà de constituir-se
en el termini de tres mesos a partir de la data d'entrada en
vigor d'aquest Decret. Es reunirà almenys dues vegades per
any, així com a proposta del President o de la majoria simple
dels components.

Article quart
El planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos a
l'àmbit del parc natural s'ajustarà a\que dispose sobre això
el Pla Rector; mentrestant es mantindrà la qualificació del
sòl actual.
Article cinqué
U. En el termini d'un any a partir de la data d'entrada
en vigor d'aquest Decret, la Conselleria d'Agricultura i Pesca
previ informe de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbani,sme i Transports, aprovarà provisionalmente el Pla Rector d'Us
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i Protecció del «Carrascar de la Font Roja», que contindrà
l'estructura general d'ordenació del territori protegit i la delimitació dels diferents usos i de les activitats permeses a cadascuna de les zones en què s'estructure.
Dos. Aprovat provisionalment el Pla per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, aquesta el sotmetrà a informació pública durant un mes i tanscorregut aquest termini s'obrirà un
altre període d'igual duració per tal de donar audiència als
Ajuntaments el territori dels quals es veja afectat pel Pla.
Tres. La Conselleria d'Agricultura i Pesca, a la vista dels
resultats del que disposa l'apartat anterior, sotmetrà el Pla
Rector a l'aprovació definitiva del Consell de la Generalitat.

Article sisé
Sense perjudici del desplegament ulterior dels plans, les
reglamentacions i les altres mesures, hom estableix les normes de caràcter general següents:
.
U. Les activitats tradicionals del sector primari seguiran
desplegant-se d'acord amb les seues regulacions específiques
i amb el que estableix aquest Decret i la normativa que el desenvoluparà.
Dos. Els òrgans rectors establiran les normes a què hauran de subjectar-se els visitants per tal de no perturbar ni
menyscabar els valors naturals del Parc.
Tres. Les competències de les Administracions Públiques
seran exercides de manera que queden preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del Parc Natural. Hom
avaluarà amb especial atenció els possibles impactes ambientals que s'hi produesquen per actuacions exteriors.
Article seté
U. Les limitacions a la propietat que s'estableixen en relació amb els usos permesos en sòl no urbanitzable seran objecte d'indemnització d'acord amb la legislació urbanística i
amb la Llei de l'Expropiació Forçosa.
Dos. La Conselleria d'Agricultura i Pesca establirà una línia de subvencions específica per tal de donar incentius, i si
s'escau compensar les activitats dels propietaris de terrenys
inclosos al Parc que tendesquen a millorar-ne o protegir-ne
els valors ecològics.
Article vuité
Amb la finalitat d'atendre les despeses generals de funcionament necessàries per tal de garantir la protecció del »Carrascar de la Font Roja», així com per desplegar altres acti ~i
tats o actuacions adequades, la Generalitat Valenciana
habilitarà els crèdits oportuns sense perjudici de la coHaboració d'altres Entitats públiques o privades que manifesten interés a coadjuvar en la millor gestió de la zona protegida.
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Article nové
La inobservança o infracció de la normativa aplicable al
Parc Natural del «Carrascar de la Font Roja» serà sancionada d'acord amb el que disposa el Codi Penal, a la Llei 15/ 1975,
de 2 de maig, sobre Espais Naturals Protegits, i al Reial Decret 2676/1977, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament
per aplicar-lo, sense perjudici de la legislació específica que,
a tenor de la naturalesa de la infracció, resulte aplicable. Els
infractors estaran obligats en qualsevol cas a reparar els danys
causats i a restituir els llocs alterats a la situació inicial.
DISPOSICIó TRANSITÒRIA

Fins que no s'aprove el Pla Rector el Director-Conservador
del Parc tindrà una especial actuació en matèria de control
i seguiment d'aquelles activitats i construccions que afecten
l'objecte del present Decret, així com de les repercussions del
plantejament urbanístic vigent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Les Conselleries d'Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports, son autoritzades perquè, en el marc
de les seues competències respectives, dicten les disposicions
necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació
al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, a 13 d'abril de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Co nseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme y Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
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ANNEX
LÍMITS DEL PARC NATURAL DEL CARRASCAR DE LA FONT ROJA
Sentit: Agulles del rellotge
Punt inicial: Límit Oest del Parc
Punt
núm.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1i

Observacions

Penya del Racó Vell (400
m . al N (aprox .) de la
«Venta de los Cuemos »).
Punt situat en el llom que
es dirigeix cap al N des de
la Penya del Racó Vell.
Pista que arranca del Mas
de Racó Vell i es dirigeix
cap al Mas de la Bona
Vista .
En la pista anterior a uns
540 m del punt 3.
Des del punt 4, pel tàlveg
que puja cap a l'E. fins a
un coll en el qual es troba
el punt 5.
Pista que s'adreça al Mas
de la Bona Vista (22 m al
NE de 5)
Encreuament pista anterior amb la pista que
arranca en direcció S des
del Mas de la Bona Vista.
Lloma que intercepta la visual del Mas de Pardinetes
des del Mas de la Bona
Vista.
Des del punt 8, segons
max. pendent, fins a la
pista d'accés del Mas de
Pardinetes, en el punt on
aquesta creua el barranc
de Pardinetes.
Per la pista anterior, fins a
l'encreuament d'aquesta
amb la senda que es dirigeix cap al Mas de Vistabella.
Des del punt 10 sense dei xar la senda en direcció al
Mas de Vistabella, fin s al
Morro del Pla de l'Aviació,
després d'haver travessat el
barranc de les Carboneres.

x

Coordenades
y

Z

709.893 ,0 4.281.606,5

1001 ,8.

709.955,5 4.281.669,0

991,5.

709.756,1

4.281.769,9

927,0

710.095,0 4.282.035,0

940,0.

710.205,0 4.282.095,5

975,3

710.222,8 4.282.107,5

972,0

710.482,5 4.282.185 ,0

957,5

710.868,8 4.282.299,0

936,1

711.005,0 4.282.330,0

910,0

711.220,6 4.282.506,0

912,0
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Punt
núm.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

25
26
27
28

29

30
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Observacions

En aquest punt 11, arranca una pista en direcció S
cap al Pla de l'Aviació.
A 130 m. en direcció N,
baixa per l'alt de la Lloma
des del punt 11.
Barranc de les Coves.
Morro de Vistabella.
Barranc del Pantanet.
Crestellera de Vistabella.
Crestellera de Vistabella.
Crestellera de Vistabella.
Barranc del Merlanxero.
Crestellera del Crem~t.
Crestellera del Cremat.
Des del punt 21, baixa de
dalt la Lloma en direcció
aproximada E., travessa el
barranc de la Font del Cremat i arriba a la pista que
uneix el Mas de Cotet amb
el barranc de la Podadora.
Per la pista anterior, baixa 220 m. fins a la unió
amb la senda que arranca
per la dreta i que s'adreça
al Mas de Parranca.
Per aquesta senda, baixa
en paral'lel al barranc de
l' Infern uns 100 m., el travessa i arriba a 180 m. a la
corba cap a l'esquerra on
la senda baixa segons màxim pendent.
Barranc del Racó Negre.
Barranc del Racó Negre.
Final de la pista que arranca en direcció S-SO des del
Mas de Parranca.
Senda que puja fins al fi nal de la pista que arranca en direcció O a cota 932
mts.
Carretera a la Font Roja,
des de la pista anterior i
mantenint el nivell quan
aq uesta acaba en el que
passa pel Mas de la Cardadora.
Encreliament de la carretera de la Font Roja amb
el barranc de l'Olivereta

X

Coordenades
Y
Z

711.887,3 4.282.797,0

967,5

4.282.919,3
4.282.972,5
4.282.955,4
4.283 .020,0
4.283.052,0
4.283.022,3
4.283.050,0
4.283.054,5
4.283.101,5
4.283.122,8

951,7
901,0
971,5
895,0
952,5
976,5
953,1
867,0
936,1
937,9

713.769,5 4.283 .143,6

868,0

713 .934,5 4.283.217,8

857,0

714.210,3 4.283.250,0
714.528,0 4.283.123,5
714.535,0 4.283.020,5

822,5
. 847,5
882,0

714.725,5 4.283 .060,5

882,5

714.685.0 4.282.877,5

932,0

715.350,0 4.282.785,0

929,0

718.930,0 4.283 .900,0

73 1,0

711.848,0
711.982,5
712.147,8
712.284,8
712.416,3
712.598,5
712.815,3
713.047,0
713.222,8
713 .500,0

Punt
núm.

31
32

33
34
35
36
37
38
39

Observacions

X

Coordenades
Y
Z

Molló núm. 286 de la
muntanya pública de Sant
Antoni
Límits de la muntanya pública de Sant Antoni fins
al molló núm. 56 d'aquesta.
Molló núm . 68 de la muntanya pública de Sant
A ntoni.
Límits de la muntanya pública de Sant Antoni fins
al molló núm. 110.
Alt de Campos.
Cabeç de Guillem.

716.088,7
714.256,5
712.115,0
711.599,0
710.343,0

4.280.875,4
4.280.075,0
4.280.678,0
4.280.827,0
4.281.465,0

1138,1
1125,0
1133,0
1119,0
1001,0
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D.

Disposicions sobre la protecció d'espècies animals i vegetals

Reial decret 3181/1980, de 30 de desembre, pel qual es protegeixen
determinades espècies de la fauna silvestre [BOE, 6.3.1981].
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¡¡EIIL DECnET:O .1 Ifl11 19l/0. de 30 cio (lici.embre. por
el qua so protegell d.eterminadas especies de la
fallllu silvestre y $e cUctnll la s Ilormas precisas
para a.seg urar la Cfectiviclad. de ' esta protecció n ,

' LIl preocupaci6n del Estado EnpalÏol en favor de la conservaciún de la fauna si1vcstnl. ospecin lJ11 e nte ell cua.nto se reladona CGil ,}specics amenazlldRfi de exlinciún o e.quollas otres de
allo \'~'¡ o r c ientífico o eco I6gic;0, cuy!ls pobl!lciones Se ven arns,
n uzudtls fie forma Grecienle por los pro'c csos de d eter ioro
ambi"ntn¡'. se ha ' PUC6to de manifesl.o en reiteradus ocasiones.'
t.<.lnIO!l nivel nac ional como int.ernuciona.1.
A '~s i' e rCfipecto. la pU('6ta Pon vigor de la Loy do Caza.
de cUl\l.ro de al)J'iJ da mil novecienl.os setenta.rermiti6 Ja
proJ11ulgnc:ión del Dl,erel.o dos mil qUilliclJl.lJS sct.l'nla 'y ü'('.s/
ili i I novp.c icnt06 sotcnta y tres. do cinco de octubre, por el que
se dcclurnron protegicla6. ell todo .el lforl'itorio nllc io ll a l. siol,e
cspoci,'s de mamíferos , cua.renta y cuatro de a.ves y tros de
j'epl.il ,'S,
1'0stel'Ïormente. el diecinup.vc d o s!~rlicmbro de mil novecic ntos set.en l.n y nucve, el r epreson tanl.e ofida.l del ' Gobierno
ESpr\l'101 firmó en Berna e l Conve nio relativo a la Conservación
de la Vida Silvestre y del M edl o Natural dc Europa. en cu yo
I.cxl.o se rE'funden las disp06icioncs que. anterion!1ente·. reglal1Icnll.lron la cooperación int.ernncional rm materia d e prot.ecdón v,conservaci6n de la Naturnl eza. cxtondiéndo las y adap túndol:ls'. ni propio t.icmpo . a las circunst.ancias act'uaJcs,
El citndo Convenio e.ún no ha ent.rado en vigor en ninguno
de los Estados signatarios. pero tcni endo cn cuenta ,que se
cont.empla . en el mismo la protccci6 n de una serie· ,dc especíes
d e la f!luna silvestre europea y otl'as de flora y que ol ' Gllhiorno
E~pni\o l es conscien te de la Il()ccsidad de Hscg ure.r esta prol.cccitin. sc hace preciso adoptar las l!1edidas reglamenl.nrins apropimlas quo, por lo que so reficre a ln6 especies de la fauna
a il·vr.stre conr,ideradas C01!l0 riozas de cOza. esl.ún prevista;
en e l articulo veintitrós, punto dos. de la vigento Ley de Caza.
y rol' lo que so rcfiere a olros animales vcl'tebrados So con1.r. 1l1pl'ln c n el articulo cualro. pUllto CillCO. del Hcg lnm cnto para
su !l'1Iit nci6 n,
1': 11 cons"c\I('nc:ia. visto ol illformo [llvorublo do la Comisi6n
Inl " rlninioll'rinl cid Medio Amh i0 nle y n j11·opllesl.n d"l t-,·Iini stro
d" !\;;rirl llllll'l\, j1rt'Vi~, d ', lih0.rnr:i ón ci !' 1 COlls"io d o Minisl.rem on
s u rl' unión d" ¡ dfa lrein \.n do diciel1lbl'O do mil nov ecienlOB
oc h<:n la,
DISPONGO:
Art iculo prill1cro.-·Queda prnhibido Cll I.odo ci lerritorio na,
('¡<'Il ,,1 la (,!lUl. captura. tenenc:ia. t.rà lï co . C()11 1(!rcio y exportación ci" In5 especies de In faulla Ai lv eslr" quo s e rolacionon e n
e l ull"io que compl<' IIlCJll.n la p,'()s<?nte di " p()~h;iún. !lsi corno la
r ecog itin d e 6ll.~ · hu e vos o crias, 6cgün ell c"da caso corres ponde,
Dc ", tw; especies r,,, trictoIn l' llt.c pl'Ol.cgidas q U'.'da \.nmbién prohibiri a la p ... ·pnrnci6 n y COIlH'rr.i,,1!7.'lci6 Jl de 5l1l; restos, induida
la
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pn~p(lr n(' i{1I1

de nninlnles 1l111.\ll"nlizudo s.

De l'sl.n.< prohil.Jici<ln','r, nh.so llllll" 50 ('xcepl.úan 1013 CflSOR previ s los en l'.ls art.lculos l'.' rcc ro, clIn rto, quinto y sext.o dei prese ntI) ¡¡ ('(1 I Decreto,
'
Arli C1l1o SCi;l1nuo .- ·SI) habilil.~ un plazo U,) un año para q u o
t.od~s IHS p('rsont1s [ls¡ eR6 o JUl'ldI Ct1 S qUe tengan en su podM
c i (, 1l 1 p; (l l ï' ~: vivos ú nn t\ ¡rlllizndos () restos C1. né1i.uraJizar de cual''!iq ll i;' ,,: eJ¡, estilS "~ll'l('jes (con nx<.:üIV; IÓIl e1p las !lnl.crjormP.nte
pr,ol t,,: irj;tS por ol Decreto dqs mil. ql1ini e ntos 5el."I1(.I\ y tresi
110\"·, ' I,,nl.os sl' l.enl.a y tn's, do <.:~n r.o de oct.ubre) pu"d~1I1
rt'("l !¡ar " (' I In,¡illllo Nncionnl l'11m la COII.';(-'fvnción de la N!lt.ural '.'D.l ('I C('rl.ificado qu",.ucredile su legnl posesiún, si éstn fllera
nnlerior 1\ la feella U() entnllln en vigor del presente Real
Dl'(Telo.

11111

Articulo l.ercero,-St:1 fA Cilita al )ns[.il.uto N!\ciollf¡] para la
Cons c rva ciún de la N~tllrA I (' ¿l\ Jlara hac (' r entrega a los parques
zllolúgi<'()s o a o'tros Centro.> d¡, can'\cl.l'r cion t.í fico, cult.ural o
.. du <.:a ti\'<i un nquellOG ejcmplul'!".'i ViV05 quo so deco misc n corno
COII,,,CUI'!I<:i(\ de, illfrnccioll n,; cO l1l o(.idas u lns di sp()f;i c io n<>s del
11I'(,SC Il t.P Heal Decl'el.o y cuya n ,adapl,oció ll al estRdo salvo,jo no
sen jJn,ihle logro.r en los Cenl.ros do rcc upernc;ión a cUrgo de
di c!lo OrgHni~rno o on los nul.ori :w Uos por ésle.
Ell 106 casos d n ej emp Ju l'C's ll1u (>rtos o de otros her idos
qu C) !laj'll ~ iu() prec iso sA crificor ui no Jogra.rse Sll tolal recup ernción, dicllo Instituta podrà autorizElr 6U naturalización y
permanC'ncia pos terior do Ir:zs e jempln res naruralizados en Jas
cltrdos C entros de carúcle r cienlifico, cultural o educutivo .
.Arti c ulo cun1'lo ,-EI In s t.ituto Nacional para la Conservación
de la Nüt.uralez/l · podri\ nutoriznr, en los casos que proceda y
ell conel ici ones es( ricta in e> n I.e con t.roladus, la captura en viva
con fin <"s cientificos , d e r ep roclu cción en cautividaò, do repoblación o dc reinl.roducci ón en otras zonos de ej emplares adultos
cic algullas de lus especies prot eg iclas, o para la recoglda de SUi
hu evos o criaG , con los m is rno fi finps .
' .'
As imismo. conl:inuan on vigor lus facul tad 13S y competonclo.t
quo so concl'clon 11 cli cho In s tituta on el DEÍereto noveclentos
nov Cnla y cl.lal.ro/mil novp.ci c l1t.ós setenta y s eis, 'de dos d&
abril, por e l qu e Sc rcgk\lll f )l1ta la captura de aves rapaces para.
su empl eo en la modalid ad d e caza denominoda cetrerla.
Art(culo c¡uinto,-EI Instituta Nacional para la Con6ervaci6n
do la N:lI.ural eZIl, sielllpre c¡uc no oxista otm so]uci ún satisf~c
toria, podrà a ulorizar la CA ptura o cazu selectiva t.emporales de
e jcmplnn's de especie" prol.egidos cu ya poblaci6n sea preciso
r educir on interés de 1(\ prot'!cci6n de otras esp ecies de la flora
o de la founa pa ra preven ir dUl10s dc importunciH a los c¡¡ltivos, al ga nado, .u los montes y' a otra s formas de propiedad
o en interès de In sanid ad y s cg uridad públi cas, d e la seguridHd
aérea y d e otms in tc rEses públicos prio'rilario6.
Arl.ícu la s':xto,-El Mini s le rio de .Agricultura podni uutorfZAr. e n los ca sos qUe proceda , IR ca ptl\ra on vivo de eie mplures
adult.os o la recog ida d e sus huevos o trias d e al g unas de !as
especies prof.egidas, a s i como SU salida del territ.orio nuc!on a l con d('stino a proy eclos de r einlrouuc<.:ión de estas especIes
·en ol.ros pAi.sC'6 6iemp r e qu e l¡ll es op 2raciones no repres enten
ilmcnn7.U alglln~ pora Iu población es pafl o la de la especie que se
trate d e rC'inl1:od u.cir .
.Arl.fculo sé plimo ,-Lo6 cstnblecimienlos de taxidermiu ha bran
ci e ll eVAr un Libro R('gisl.ro donde se especifi qu en todos los da(.os prec isos pnra Ja id en tifi cación de los ej emplarcs de la fHuna
silvestre o resto de los mi sll10s qu e Sc e nCll ê' n tren en prepara~
ciún en 6US t..'1l1cres, as! co mo ' lai! fechas d e' en trada, no mbre,
ape llidos y dir ección de s u" propietnrio6 y datos aportados por
estos úllimos sobre Stl IU ¡:¡lr d e proc ed rlllcia y fC)cha de ca ptu ra.
Los cit.a dos Libros He g is tro podrún sor exumjnados, en cualquier lllom ento, por p el'sonal d e l lns lituto Nncional para la
Conserva.ción d e la Natura leza, facul ta da al ofecto por las Jefe.tura6 Provinciale;; de dicho Ins tiluto,
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Arlic:ulo oct.a.vO.-Las infracciones a lo dispueslo en el prcsente Roal" Decre to seràn sancionadas de acueruo con lo pre~isto
en la Ley uno/ mil novecicntos sotonla, d e ' cualro de "abril
(arlículos cunrenta y t.res y cuarenta y seis) , y en su Reg lA.ment.o, aprobado por Decn't.o quinientos ¡;0.il5!¡nil noveci entos
sçlent.a y uno, do veinlidnco de marzo (arL/ c ulos cuarenta y
seis Y cUflrenl.a y ocho).
.
A los e fect.os de ind e mnizaCión de d a flOs, Se faculta al Minist.o rio dc Ag ri c ultura pam esl.ableccr el bal-emo de valoraci6n
rin 11'\,~ di ~t.i nl.as ('!;pr.cir.i; d e la fAuna s,ilv()f.;tre que, como con6ec:urllC'Ï{\ d e la comisión do delitoR, falt.as o l11fracclonos adminislra.t.ivas, co ntc lllplados en el vigento Reg lam ento de Caza,
senn obi ela de comiso,
Art.i cu lo nov nl'lo, -Se faculta al Mini ste l'io de AgrIcultura para
djçt.'1r las norm ar, complementaries que se consideren precisag
par(\ ci ll1 ojor cumplimient.o de lo dispu es lo en el · prçsente
neal Docreto,
Arlículo d éci l11o ,-Queda derogado el Decreto dos mil qulnient.os setanta y tres/mIl noveçj (!ntos sote nt.a y tre$, de cinca
de octubre , cuya 'li!lta do especies protpgirlas se Incluye en el
all e jo que complementa la presentc "dispollici6 n ,
Dado nil HA.l)ueire. Beret a treinl.a d e dicif'l11bro de mil novecienl.05 ochenta,
J'U A N CA Il.LOS R,
El Minisl.ro d o Ar.rkull.lIl'fl ,
JAIMI,: LAMO or. ESPINOSA
Y MICHELS DE C llAMI'OUnCIN

A N EJ O
ESPEC IES DE LA FAUNA SILVEST HE
PHO'rEG IDAS

Mamírcros
I NSECTI VO liA .

Talpiclae:

Dcsn lú.n (·D üS l11 'lIHl pyren a ica'J ,
Erinn ce irla.c:

Erizo moruno (.A c thcchinus /llgirus.J,
MICaOC/1I IlO l'TEllA.

Todas Ins es pec ies de Illurciél agos,.
HOOENT/A,

Microtie/ac:

Batilla os (·uri!llla (.Microtu6 cabrerae·!.
CAI\S!V ~) BA .

Ursida..e:

Oso pardo (.Ursu6

/lrc~OS

pyrenaicus.l,

Mustelid!lc:

Armitio (.Mustela crminea.),
NUI,rla (.Lutra lul,ra.),
Vis6n (.LutreoIA lul.rf'ol/l'J,
Fcliclae:

LInc(\ (.I.vnx pnrdinn.J .
Galo monlM (.F('lis sy lvf',lrls.J,
11 ar/.Jestic/(l(J:

Me lol1c il1o (. Hcrpcsl.n", inrhnf'umon.l,
l'lwcidoe:
Foc~\
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l\1()nlu !,.Monnchus mOlll\chuf;'1,

ESTHICTAMENTE

!dI nOD¡\CTYLA,

IJo"ida!!:
Cnbrn Illonlós pil'cllnicn (.Capra . pyrcnaicn. Shlnz.).

Aves
G¡\VIWOI1Mf.S.

Gnviidnc:
Colimbo chico (.Gavia stc1lnf.a·).
Colimho {\l't.!co (·Gf\Vin areUea-).
Colimbo ¡¡rundi! (.Gavln immer-l ,
Colimho de Adam~ ('Cnvia adanll¡fI.).
PODICll'EDIFOnMES,

PorJicip"r/ i rlae:

Sorn0!'nlllÏo lavanco (.Podiceps erislnt.us.J.
SOtnnrl11l1io clIellirrojo (.Podieeps gris<'igenn_J.
Znml'mllín eu('!Iirrojo (.i'odiceps n\lritlls.l ,
Znmpullin CI1('1Iillrr.-rn {.Podicc)Jg nlr.-ricol1is.J.
7.1'llnL'u1lIn chico (.Tnc:hyhnptus ruficotlIS').
l'll(~ CFI.I.A

I i~'ri

HIFORMES,

r,./)"I i ria!!:

1-'111;10 común {.Hydrobot.es pClngicuf¡.J.
Pai!'", el;¡ Wil~on (·Or."'Anil.r~ oceanic\lS·J.
Plliño d,! L"nch (·Or.~(\noclromn Illueorrhon.J.
Pro!.r!'1 cif' Uulwcr {·.Uulwcria blllucrii.l,
l' rocC'l/" r/ i doC':

""im,,!' (.Fulmarus ¡{Indalis.l,
Pflrd"!(\
Par(l"ln
P'1r(Ír,Ja
Pnrò e ln
PnrÒ()lu

çCl1lcie1lta (~ProeeiJnria dio1l1cdea.J.
capirolada ('Pllffin1l6 gravis.J.
s0111brfn. (.Pl1fnnus grisons-J.
pichonot.n (·!'uffilllls puffinus-J.
c hicn (.Puffinus aslmilis.J, .

PF.LEC ANlfOHMES.

PiJn.lncrocomci.dne :

Cor11lor(,n I!'I"Rn('\(' (.PIH1lncroconlx cnrbo·J.
pi¡1;m('o (.Pilo IlIcrocO!'ox p~·gmaclls. l,
Cnnnor{,n 1llf'1-'UrJO (.PhnlRerocorax nriRt.olp.¡is.J.

Corl11orún

/",.IC'(:(I./I iria

r:

P .. j'¡ (' [1110 vul¡.'!'llr (.P, ' I"'c(lnl1~ 0110cl'ot.nJus-J.
P ,~ licIl1l0

ce'-luòo (,P"II'Callllfi cri¡¡p,lIs_J,

SlIlidau:

Alcalroz (,S'uIn bnst;;ll1u.1
ClcONIFOlii~lES,
Ardei<la(l:

Gnrza l'cal (.Ard~a cinerea.J,
GArza imperial (.Ardc(\ purpurea.J,
G(\rceta granrJe (.Egrct.t.a alba-l , .
GnrcC't.a común (.Egrc ll.n gnrzclta.J.
Garcilla c!lllgrejern (.Ardeola rulloides,J.
Cflrrillo bue)'p.rn (.flubl1lclIs. ibis.I ,
Mn r linel.c (.Nvrlicornx nvcticornx·J.
AvclOl'ilIo eom\:lIl (.lxobry'chlls mïnutus.J.
Avcloro común (.Bolourus stclaris.J.
Cicol1iida(l:
CiI!(ic1i,'\ blnncn (.Cicol1ia ciconin.J.
Cigül'Jin ncg1:a ¡.Ciconin nigrn.J.
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1'hrrslúomithidae:

E5n:duln (.Plaf<1lcn lellcorodith).
I\j()rifo (.Plegadis falcinullus.).
Phoell icqpteridae:

Flllll1cnco (.Phoellicopfcrtls rubor.).
A NSEIIIFOl\MES.

Anatidae:
CisncvIIIgnr (.Cygnus olor') .
CiEna chlco o de Bebiclt (.Cygnus bewlckll.).
El\.rnada carinE'gra (.Branta bornlcla.l,
13arnacla cuellirroja (.Branta ruficollis.J.
Tarro blanco (.Tadorna tadorna~).
Tl\.rro canelo (.Tadorna ferruglnea.l.
Cercola pardilla (.Anas anguslLrostrls.1.
Porrón pl\.rdo (.Aythya nyroca.).
l'orrón bllsf.ar(!o (.Ayl.hya marillh).
l'orr6n os"u Iodo i .13:ucophala cIRngula.).
Serreta chicn (.Mergus albcllus.).
S<:!rrct.a gra.nd c (.M·crguR mcrganser.J.
MalvasIa (.Oxyura loucocephnla.J.
FALCúN IFOIIMES.

Todo!'; Ins csp('cies de aves rapAces diurnns ' perLenecientc!
a las familias .Accipif.ridac. y .Fnlconldae •.
GfWfFOBMES.
I

Turnicidae:
'l'orillo (.Turnix sylvalica·J.
Gruidac:

Grulla cOll1ún (.Grus grus.).
Grlllla dall1iscla (.• Anlhropoides virgo.J.

nallidae:
Poll uela,pin toja (.Porza na porznna.).
Pollunla ba~tercla (.PorzanR parva.) ò
Polluela chicn (.Porzana pusilln.) .
Gui6n de codorniccs (.Crex crcx.l.
Ca 1i\ll1ón común (.Porphyrio porphYJ'io .. ).
Fochfl cornud(\ (.Fulica Cl'istata.) .
Olirl.idall:

Ilubaru cflllaria (.Chlomydof.is undulala.l.
CflAllADJllFORMES.

f{«C17Wtopoc!iriae:

(, !-1U('lllfl toptlS 0sf.nll('f; u r,.).
(}<Irt'ro unicolor canHrio (.Hflclllalopus
\Vnldlli·j.
O~ tr(' ro

06tr.fl l ('.~us

Cha /'lici ,.Ur/a.e:

Cho'· lit.ej o g1'Ulldc (.Charndrius hin!.icllla) •.
ChorljlFJjo cllico (.ChAradrius dubills, ),
Chorli!.(' jo palincgro (.Charndriu s alexandrlnus.).
Chorlito c::irambCll0 (.Eudromias mOl'inellus.).
Chorlif·o gris (.Pluvialis 6qUn!.BI'IJI'l'J.
Vur!vrpi,.. drus (.ArellariA int.r ,.pres.).
'<;cr;lu/Jurirlac:

CCJ'T,'I mn~ nl n nlld0 f.Cnlidri s minuta.).
COITnl mos de Tf'mlllindt (.Calidr,s t<'m mlllckii·l.
Cnn",J IllOR OSruro (.Cnlidris mnrit.lma.J..
Cnrl'r'1 1110S COnllln (,CHlidri¡¡ alpina.).
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mea(!c.

COI' r"lill\os 7.npnpilf'n ~.Cfllidris ferrllgineu.),
C"n',,JiIlIOS lrirl:'l cUlo r.Calidris Alba.l,
COIII":II;,-,"(.O r,l'lJil(11Il flC"h1l5 Pll¡;IlAX.i,
Co(relimo~ gorda r ·Culidris canutus.) ,
Corr"limos cnnelo r.TrYlIgit.cs Sllbruficollls.),
COI'I""liI1105 fnlcinclo (.I.imicola falcincllus.);
An;hib''' hl) o.<; C'uro (.Tringa r.ry(hropus.J.
i\rchil)f,he [¡nn (.Tringfl ,;l.ngnn(ili6·),
i\ re h ib8he clAro r .Tringo Iwblllaria·),
Archibe lJc pntigualdo gmnde (.Tringa melanoleuca.J.
Archih che p!1ligllflldo chico (.Tringa flavipes.) ·,
And"rríos grfll1¡Jo r.TringR OChr<JPllS.I .,
A ndarrío s bastardo (. Tringa "I!lroola.!.
AndulTíos chico (.ActiUs hypoleucos.),
Andiwrío.s de Tel'ek (.Xenus cinereU9.J.
Aguia colinegra (.Llmosa limosa.),
Aguia colipinta (.Limosa lapponica.),
Zampil.o fino (.Nu11lcnius tenuirostris-),
Zn.rApi to tl'infldor (.NlImp.J1iu6 ph¡¡eOpu6'J.
Aga chadizA. real (.GeJlinago media.),

R.ecu,.v i.ros tridae:
Cigü()liucJa (.Himantopus himnntopus.J.
Avocela (.RcC'Ul'viroslra avosetta.) ,
"'1(/laropodidae:
Pillnropo picogrlleso (.PlJaJnropl1~ fullcarius.J.
Fal!ll'opo picofino (.PhalaroJlus lobalus.l,
Glarcolidae:
Corredor (.Cul'sorius cursor.) ,
Cnnasl c ra (.Glnrcola pro.tincoJa-),
Stcrcoro riida è:

P:ign lo 1;¡-(1 nc/o (.Slcrcorarius sleua-l,
Púg-!llo pOllwrino (.Slcrcornriu6 pomarinu6.1.
Púgnlo pnrú~ilo (.SlcrcortlriIlS parasilicus.!.
Pugnlo robera (.Slercorarius longicaudatus.l.
Laridoc:
Gnvioln cabccincgra (.Lm'us mclunocephulus.J,
Gaviola ell!ma (.Lerus minul.us.l,
Gavio((l picofina (.Larlls gcn e¡.),
Gavión (.Lurus murinlls,),
Gnvioln cona (.Loru6 canus.),
Gnvioln de Audouin (.Lo.rlls andou inii·l.
Gaviola lridàctila (.Risu t.ridactyJa.),
FUIlH1rc\ común (.Chlidonius nigp.r.l ,
Fumarel alib\anco (.Ch lidoni!l6 leucoptcrus-),
FUl11arel r~,riblanco (·Chlidonias hvbrida.),
P(\gl\za piconngru (.Gelochclidon nÚotica.) ,
Pngn7.fI piqllir¡-oin. (.HydroprOgne (.schagrava.l.
Chnrrún pntincgm ' (.Slarnn. sandvicensis.),
Charr:in común (.Sl.erno. J¡irundo.l ,
Ch,lI"!'"n flrl.ir;o (.SI.crno. pnradisaC'a.),
Chnrn\n l'aMelo ¡.Slerno dOllgnl1ii.),
Chnrn'm sombrío (.Stcrna fuscnla.!.
CllOrmncilo (.Slerna albifrons.),
i\ {cidoc:
Aka común (·Alen lorda·),
Arna común (.Urin nalgc.l ,
Frailccillo ¡.PratercuJa arcUca-),
COLlIMI3lFORMES,

CQlumbidae:

Pn\ol11n lurquó t.Columba (lll'Caz·!.
PnlomarnlJic:hc (.Columbn iunonin".) ,
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Tórlola turca r.Sl.r('plopelia decaoelo'),
CUCUI.IFORMES.

C!lculidnc:

Cuco (·Cucl1lus en nortl~.l .
Crialo {.Clall1u{or glandai-ius.l,
STHIGll"OlIMES _

Todus las !Ives fapne~ tlOclurnas de ' las familias .Tytonldne. y .Strigidac._
CAPIUMULGIFOHM ¡;'S_

Cnpril1lulgivnc:

Chol(ICn hrns gris (.Capri nllllgus puropaeu~. J.
C1wtncabras pardo (.Cnpril11ulgus ruficollis.),
APODIFOfllvlES .

. A]Jodi(loc:

Vr.l1l:CjO p{tlido (.Apus pallidus.),
VI'neci" COII'Út1 (.Apus upu",.)_
VCt1c('io r NII (.Apus n1('I1>I\ ' ) _
Vcnc:cjo ellfrc (Apus calCer.) ,
Veneejo unicolor (.f\pus unÍGolor.),
COfiACIFOllMES.

Alccdinidne:

I\1nrlin pcs c;HI"r (·Alccno nl.h;6. ),
!vl c'rop¡,lul?:

Auej ,l1Tl1cO

(.~..1erops

apinsl"r.),

COJ"llcli:!oc:

Cili-ruC ,1 (-Corm-ias garru 1us.) ,
U/wpillllf<:

Abuhif\a I.Upllpu l'pOps.) .
rICIFO/lMES.

Picie/nc:
T"fc('cuC'1I0 (.Jynx torquilla.),
Pito n'IlI (·l'ieus viridis.)_
pilo nl'gro (·OryocopuS Il1Hrliw¡.),
Pieu pic/lpinos (.l)endrocopns lOaiol'.),
Pico mediano (.DcndrocOpIJ5 l11('dl11S.) ,
Pico dorsiblunco (.Denòrocopo5 leucolos, ),
Pico menor (.Dcndroeop06 minor.).
PASSElIfI·(lllMES.

Alol/lliclac:

Alontlra de Dupont (.Ch ef/;ophilus dl1ponti.),
Ten-pm marismcña (.Ca lnndrolla l'uf"sccns.J,
Calundria (.M"lanocorypha calandra.).
Alondra cornuda (.Ercmophila alpC6tris.J,
Cogujadn cotnún (·Galorida eristala.),
Coguindu monlcsinn (.Gnlerida leheklac.).
Totovja (.Lullula, arborea.),
li irulldinadac:
Golondrinn común (.lIirl1ndo rÚStica.) ,
Golondrinn d6.urica (.Hirundo dAurica.).
Avión común (.Delichon urbica.).
Avión roquera (.Hirundo rupestris.).
Avi6n zapador (.Riparia riparia.),
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M otacillidac:

Bisbifa común (·. Anlhus pr'alonsis.).
Bisbit.a cnmpl'slrtl (·Anl.hus campestris').
Bisbito ol'bóreo (.Anf.hus trivialis.).
Bisbif.n gorgirrojo (.Anthu6 cervinus.).
Bisbif.a ribcretio (.Anthus spinolel.ta.l.
Bi sbitn caminero (.Anf.h\ls berthelo'tii.l.
Lavnnd orn bo ye ra (.Motacilla fiava.).
L'lvnnd r.ra cnscadr·! ñn (.Mof.acilla· cinert1a.),
Lavandcru blanca (.Mof.nciJla nlba.).
Laniida e:

AJcaudón
Alcaudón
Alcoud ón
AJ('(\ud ón

común (.Lanius senalor.).
chic:o (.Loniu6 minor.J.
dor5irrojo (.Lonius collurio.),
r en i (.I..unius ex cubilor.).

Cincliciae:

MirJo ' acuàtico (.Cinclus cinclus.).
Troglodytid.ae:

Choc hin (.Trogl od y les troglodytes.).
P/'Ulwl/idae:

Accntor alpino (.Prunella collaris').
Acenlor común (·Prunella modularis.l.
Mlt scicap idoc:

Tolias lus especies de esta familia (buscarlas, catricerlnes,
corricl1ros, C\lrru ca s, mosquiteros, reyezuelos, ' buitrones, papalI1oscn s , tf\l"CliJillo s, colialbas, alzncola, 'roqueros, colirrojos, POtilTojoS, flll so fi oros , p(·!chi nzu l, mirlo cu piblanco y bigotudoJ,
excep t.o .Turdus piloris. (zorzal rcall, -Turdus merula. (mirJo
com ún), .l'lInlu s ¡¡incus- (zorzal nJirrojo) , -Turdus philomelos.
(zorzn.1 cOlllún) y .Tul'dus viscivorus. (zorzal charlo),
Pa/'id nCl:

Mit.o (.Ar-~ git.Hh los ca udotus.l.
Cnrbonero pa lu s l.r e (.Parus paluslris.),
Carbonc ro garmp inos (.Parus ater.J,
Carbonero co mún (.Parus major'),
Il orrA rillo común (.Parus caeruleus.l.
Hnrrer illo c:a puchino ( • .Parus cristatus.).
Pàj uro 'moscon (·Remiz pend ulinus.l.
Sitt.idae:

Trnpar,lo l' l)7.u l I,Sil.I.a europaeu. ).
'l'reparr iscos ('¡'j chodroma mura ri a .) ,
Ccrt.hiirla e:

Agat.ea dor común (.Cer Lhia brachydact.i1a.).
Agnlct\dor norlerlo I.C or\".hia fOlllilia.ris.).
Em ber i zidnCl:

Escrilmnu
ESt:l'iilano
E~çri hAllU
[':.'iu ih3 11 0
EtiGribnno

cnr ill o (.ElllUOl'iza cit rin clla.).
l1lontnsi no (.Ell1b p.riza cia.).
sof.('lïn (.Em iJe ri za cirlus.).
1J8 lust l'c (·EmbrJriza schoC'niclus.l.
lli vnl (. Pl cc l.ropI1C l1 [lX ni valis.).

J.'ri fli.lli<iuc:

l'in z(,,, vldgal' I-¡;rill!~illll c,w lf' !Js.).
l'in zól1 )"('111 ¡.Fril1f(illn lll on Ul"rill g illa.J.
Pi 117.(111 :\2. 111 ¡.F,·ill g ill n f.c)ydel1 · >'
Vr,n lerun sr'rrn no (.Serinus cirl.inella.).
PanJillo s izerin (. Aca nl.his frumm ea.l.
Cf1ll1 oc hu <: lo trompetoro (. Rhodep!'chys githaginc a ."
Call1ar: l1u e lo comlll1 I.Pyrrhul a pyrrhula.l.
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l'iquil.\I"rl.o (,,\'oxin curv irostra.l.
l'i(;ogordo (.Coccothraustes coccothreustes.l.

l'I.uce idac:
Gorri6n moruno (.Passer hispaniolensis.l --excopto en laI
islati Cannri¡¡s.
Gorrión chillún (.Pel.ronia petronia.l.
Gorrión alpina (.Monlifringilla nivalls.l.
8turnidae:

Estorllino rosado (.Sturnus roseus.l.

Orioliuac:
Oropéndo lu (.Oriolus ol'iolus-l.
Corvi.dae:

Rabilorgo (.Cynnopica cyanus·l.
Chovl\ piquirroin (.Pyrl'ilOcornx pyrrhocorax.l.
'.:hovn piqui¡malda (.Pyrrhnco r!)x gr!lculus.l
{;orncjn ccnicionta (.CO\"V U S cornix.l,
Obstlrvnción.: En esl.a rillaci6n de aves· figuran Incluidas
oQ\Jellus cspp.cies que . on oCAs iones y de forma accid'!nlal, han
~id() obscrvl1dns en Espnflo . Cunlquier otra especie accidental
4\10 no haya sid o dctallnda. ton0rú, asimlsmo, In consideracl6n
ol? .cslricl.amcnl.e prot egidA.

Roptiles
TESTUDINES .

Testu.dinida.e (tortugas dc ti erra) :

Tortugn m cditerní nen (.T06tudo hermanni.l.
Tortuga mora (.Testudo g,aeca.l,
Chelol1i.ida t!

Tortuga
Tortuga
Tortuga
Tortuga

(tort\.f.(la.s

/JIai'inas) ,

boba (.Carolla carctta.l.
verda (.Chelonia mydas.l.
CB.roy (.Erctmochelys imbricata.l.
bastarda (.t.cpidocholvs ·kempii-l .

Dermochel.~' ida·e

(tortu.grt.s· IIwrinas),

Tortuga Inúd (.Dermoçholys coriacea.).
SAURlA .

Gelü¿o/¡i.d.aC:

SlIlnmanquesa costara (.H c midaclylus turc;',us.l.
Snlnmnn-quesa común (.Tarentoln mauritaniC'a.l.
Salamanquesa cnnarin (.1'8·rl'nI010 dolalandii.l_
Cha maelconidac:

Camalcón (.Chamaalco chamaclcon.l.
Anguidae,

Lución (.Anguis fragilis.l.
A Illphisba.enidae,

Cul ebrilln ciega (.Blanus cinereus.l.
Lacertidae,

Lagarlija colirrojn (.Acanl:hodactylus eryl.hrurus.-l,
Lagn.rtijn do Valverde (·Algyroides marchi·).
Ln¡rarto agil (·Lacer(a agilis.l.
Lag!l rliia ib6rica (.Lacerta hispanica.l.
J-"'I¡?;ort.iin balcur (.Lncer'l.a Iilfordi.l . .
Laga rtija sarrona (.L/lcnt"!.a monLicola.l.
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Lagnrlija roquera (.Lar:ert·a murulis.) .
Lagarf.ija de las Pitusas (.I.f.IcerLa pityusensis.l.
Lagnrt.ija de Lurbrra. (.Laccrta vivipara.J.
Lf\gnrto vcrrlinrgro (.LAcerf.n schreiberi.J.
Lnp.nrt.o venl" (.LacerLn ·viridis"l.
wgnrto dl~ Ilaria (.Lac c rLn atlftntica.J.
Lngnrto giganf.e de Hierro (.Locerl,n. ",i!llonyi.J .
wgArlo canari6n (.LnC;<'rLf\ fltehJini.J.
Lagarto t.iz6n (·Lacerln gallali"J.
L:1gort,iin colilargn (.Psn'll1ll1odroll1u¡; algiruS.J.
Lagarl.iin ccnicientn (.Psammad ro1l1us hispanicus.),
Scincid.a.e:
E ~ lizón ibérico (.ChaJcides bedriagai.l.
Esl izón ll'idact.ilo (.Chalci.des chalcidp.s.J.
E~liz6n canario (.Chnlcides viridanus.).

OPIIIUIA,

Cu!ubridac;

Cul('IJra (],,:o hcrradum (·Coluber hippocrepis.).
ClIl"hm \'erdi!lmnrilln (·Colllber viridiflavus.).
Coronc:n ellrop"a (.Coronella ausLriaca.) ,·;
Coron"ln ll1p.ridionnl (.Coronella girondica.t,
ClIl<,\)l'l1 de EsclIlnpio (.Elapho IOllgis~ima.l.
Cl/lrhm de escalera I.Elnphe scnlnris.)
Cu l''om de cOg'ulla. (. Mac.roprot,o don cucllJlntus.1.
CulC'hrn viperina (.N~lrix mnura.l.
'
Culcbra de c01lRr (.Not!'ix niltrix.l,

C,\UlJATA.

Salamandridae:

S6lamandra rabilarga (.Chiaglossa lusitanica.),
Tritón pirena ico (.F.u proclus Asper.J.
GaJlipato (.Pleurodclc¡; waltl.),
Trit6n alpesLre (.TritllruG alpp.stris.),
Trit.6n ibérico (.Trilurus boscai.l. '
Tril.Ón pnlmeado (.Triturus hèlvéticus.>.
Trit6n jaspeado (.Triturus marmoratus.).
ANlJHA.

Discoglossidae:
Sapo partera ibèrica (.Alytes cisternasil'l.,
Sapa partero común (.Alytes ol)/;teLriC6n·s~l.
Sapillo pii1talo (.DlscogIOf;suS pictus.J.
Sll.pillo balcar (~Balaeaphryne muletensis·l.
Palobatidae:
Sapo de espuelas (.Pelobatcs cultripcs.),
SapiJlo motcado (.Pelodytes puric~tus.); .
Dufonidae:

Sapo corredar (.Bufo calamit,a.l.
Sapa verde (.Bufo. viridis~J.
Hylida.e:

Runita d e San Anlonio (.Hyla arborea·),
Runila meridional (.Hyla meridionalis·).
Hanirlae:
nann {¡gil (.Hana dalmatina.).
Rana pal,i Jnrga (.Rana ibórica.).
Rana bermeju (.Rana Lemporaria.),
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Ordre de 5 de novembre de 1984 per la qual es dicten les normes
complementàries per a la protecció de determinades espècies de la
fauna salvatge [DOGC, 12.12.1984].

ORDRE

de 5 de novembre de 1984, per la qual
es dicten les normes complementàries
per a la protecció de determinades espècies de la fauna salvatge al territori
de Catalunya
Vistos la Llei de Caça vigent, el Reial
Decret 3181/1980, de 30 de desembre,
pel qual es protegeixen deterininades espèCies de la fauna salwtge i es dicten
les normes precises per assegurar l'efectivitat d'aquesta protecció, i la Llei de
Pesca Fluvial vigent;
Atès que algunes espècies han esdevingut rares i fins i tot gairebé extingides al nostre ' país ' i que algunes figuren cada any a l'Ordre General de Vedes prohibint-ne la seva captura;
Atès que el comerç i la tinença de les
subspècies procedents d 'importacions
d'espècies protegides podria afectar negativament la riquesa genètica de -.,l es
poblacions autòctones i donada la dificultat de distingir entre les subspècies;
A proposta de la Direcció General del
Medi Rural,
ORDENO:

J.l.r Les espècies que figuren a l'Annex 1 d'aquesta Ordre i totes les seves
subspècies es declaren prqtegides als
efectes del ' que estableix el Reial Decret
3181/1-980, d 15 d'octubre,

2:'" Queden '¡rrotegides totes les subspècies de ' la tortuga de terra mediterrània (Ti!studo I:zermanni) i la tortuga
de terra mora o grega (Tesludo graeca)
6ip.uin o nO siguin autòctones.
2. Lesespèci~ ; ,de peixos quefiguren a l'Annex 2 es dec.Jaren també pro-tegides i , en conseqüència seran 'espècies 'vedades a partir de la data, d'entrada en . vigor d'aquesta Ordre.
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. 3. Aquesta protecció implica la pro.
hibició a tot el territori de Catalunya
de la caça, la captura, la tinença, el
tràfic i la venda de les espècies esmentades, així corn de la recollida dels seus
ous o les seves cries. Queda també prohibida la preparació i la comercialització de les seves restes incloses les dels
animals naturalitzats. amb les excepcions que preveu el Reial Decret esmentat.
4.1. r En el termini d'un any comptat
a partir de l'entrada en vigor d 'aquesta
Ordre, les persones físiques o jurídiques
que tinguin en el seu poder exemplars
vius, de qualsevol ~e les espècies esmentades als àrticles 1.I.r i 2 (Annexos 1· i 2) podran demanar a la Direcciú General del Medi Rural el certificat
que acrediti la seva possessió legal, si
aquesta fos anterior a la data d'entrada
en vigor d'aquesta Ordre.
2. a El termini serà de tres mesos en
el cas de les espècies o subspècies esmentades a l'apartat 2. n de ¡'article primer.
5. El Servei de Protecció de la Natura podrà fer lliurament als Parcs ZOOlògics o a d'altres centres de caràcter
científic, cultural o educatiu, dels exemplars vius,' morts o de les seves despulles, que ls decomissin en virtut d'aquesta Ordre.

6. Les infraccions al que disposa
aquesta Ordre seran sancionades d'acord amb el qUe disposen les vigents
Llei de Caça i Llei de Pesca i als Reglaments per a la seva aplicació.
7. Es donarà compte d'aquesta Ordre al Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, als efectes d'adoptar les
mesures de coordinació necessàries per
a l'efectivitat del que' disposa aquesta
Ordre:

Disposició final. - Es faculta la Direcció General del Medi Rural perquè
adopti les mesures complementàries ne.cessàries per a la protecció d'aquests

O. Gruilormes
Fam . Otididae
Pioc salvatge (Otis tarda), " Avutarda",

animals,
RÈPTILS. QUELONIS

Barcelona, 5 de novembre ' de 1984,
JOSEP MIItó I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca

Tortugues d'aigua. Fam. Emydidae
Tortuga d'estany (Emys orbicularis),
"galapago europeo".
Tortura de rierol (Mauremys caspica)
(=Clemys c.), "G. leproso",
ANNEX

ANNEX

Espècies i unitats taxonòmiques
a les quals pertanyen
OCELLS

O. Fasianiformes
Fam. Tetraonidae
Perdiu blanca (Lagoplls mutus), "perdiz nival".

2

Espècies i un~tats taxonòmiques
a les quals pertanyen

Fam, Acipenseridae
Esturió (Acipenser sturio), "esturi6n",
Fam. Ciprinodontidae
Fartet (Aphanius iberus) , "fartet".
Samaruc (Valencia hispanica), "samarugo".
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Reial decret 1497/1986, de 6 de juny, pel qual s'estableixen mesures
per a la conservació d'espècies de la fauna i dels seus hàbitats [BOE,
21.7.1986].

19513

REAL DECRETO 1497/1986, de 6 de junio, por el
que se es/ablecen m edidas de coordinación para la
conservación de especies de fa una y sus Juíbilal,
amp/idndose la /isra de especies prolegidas en Iodo el
lerritorio nacional.

La Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de bases de delegación aI
Gobiemo para la aplicación del Derecho de las Comunidades
Europeas, incluía entre las materias objeto de de1egación las
reguladas por las Leyes 1/1970, de Caza, y 15/1975, de Espacios
~~turales Protegido.s, considení.ndose como base ~e dicha delegaclon leg¡slatlva la Directiva 79/409/CEE del ConseJo, de 2 de abril
'
sobre conservación de aves en libertad, y sus modificaciones.
La citada Directiva prevé el establecimiento de un régimen
jurídico muy preciso para la prot~6n de las aves y de los habitat
mediante los correspondientes.regímenes de protecci6n, por lo que
la elaboración del Real Decreto Legislativo preciso para el desarroIk> de la misma supone la definición de un rég.imen de protección
con las potenciales limitaciones de actividades económicas, que
debe ir precedido de una evaIuación\ de susefectos potenciaIes y-de
una consideración previa de la opinión de los principales sectores
sociales y económicos afectados.
Ello determina la necesidad de adoptar las medidas preparatorias precisa s para el desarrollo de las normas comunitarias relativas
a la conservación de las aves silvestres y de los trabajos e
.inv~stigacion.es convenientes para el adecuado es~blocirniento del
Rég¡men Jundlco antes menclOnado. En este senlido; se establecen
normas de coordinación para la elaboración del Inventario Nacional de Zonas de especial importancia para las especieS que se
.e ncuentren en alguna de las categorías señaladas y se crea un
Consejo Asesor para éste y otros cometidos relacionados con la
conservación de la vida silvestre y sus habitat, y en particular con
el cumplimiento de los Convenios de Bema, Bonn, Ramsar y
Washington.
. .
En virtud de todo lo anterior, a propuesta del MIOlstro de
Agricultura, Pesca y Alime nta~ión y p!,evia deliberación del Consejo de Mlnlstros en .s u reumon del dia 6 de Jumo de 1986.

DISPONGO :
Artículo 1.0 Se amplia la relación de especies protegida s en
todo el territorio nacional por el Real Decreto 3181/1980, de 30 de
diciembre, sobre protección de determinada s eSQCcies de la fauna
silvestre, a efectos de lo previsto en su articulo 1.0, con las especies
de aves mencionadas en el anexo de este Real Decreto.
Art. 2.° Se crea el Consejo Asesor del Instituto Nacional para
la Conservaci6n de la Naturaleza, con la finalidad de asesorar
científicamente en el cumplimiento de las obligaciones intemacionaies del Estado español en materia de conservación de la vida
silvestre y sus habitat, y en la elaboración del Inventario Nacional
..
a Que se refiere .el articulo sigui.ente. . '
Los miembros de este ConseJo seran deslgnados por el Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación de entre personas de reconocido prestigio profesional y técnico en la matena.
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Art. 3.°· El. Ministerio de Agricultura, Pesca y.Alimentación, a
través del Instltuto NacIOnal para la Conservaclón de la Naturaleza, coordinara la elaboraci6n de un Inventario Nacional de Zonas
de especial importancia para las especies protegidas que pertenezcan a alguna de las sigUlentes categoria s:
a) Especies amenazadas de extinción.
b) Especies vulnerables a alguna modificaeión de su habitat.
e) Especies raras por su eseasa poblaeión o distribución
restringida.
d) Especies migradora s regulares, en particular las ligadas
ecológicamente a las zonas húmedas, aunque no estén incluidas en
la relaeión de especies protegidas.
e) Otras especies que necesiten ateneión especial, en razón de
la singularidad de su habitat.

Art. 4.° En las zonas inventariadas donde la titularidad
pública de los terrenos o su régimen juridico-administrativo lo
permita, se podran abordar actividades que contribuyan a la
conservaci6n de las especies protegidas que albergan a ·través de:
a) Creación de espaeios protegidos.
b) Proyectos de acondicionamiento y gestió n.
e) Proyectos de restauraeión de biotcpos destruidos.
d) Proyectos de creación de biotopos.
e). Otras medidas complementarias que establezean las Administraciones competentcs.
Art. 5.° El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
colaboración con las Comunidadcs.Autónomas, fomentara aquellos
proyectos de estudio e investigación destinados al mejor conocimiento sobre el ni vel poblacional ddas especies y su evolueión, así
como sobre el estado de conservación de·. sus habitat, y en especial
sobre los siguientes temas:
a) Elaboración de la lista nacional de las especies amenazadas
de extinción o en especial pe ligro , teniendo en euenta su area de
distribuci6n geografica.
b) Censo y descripción ecológica de las zonas de especial
importancia para las especies migratorias en el transcurso de su
migración, de su invemada y de su nidificación.
c) Recenso de datos sobre el nivel de población de las aves
migratorias utilizando los resulta dos del anillado.
d) Determinación de la influencia de los métodos de captura
sobre el nivel de las poblaciones.
e) Preparación y desarrollo de métodos ecológicos para prevenir los daños causados por las ¡¡ves.
f) Determinación del papel de determinada s especies como
indicadores de contaminac¡ón.
g) Estudio de los efectos dañinos de la contaminación química
sobre el nivel de población de las especies de aves.
DISPOSI ClON fn.!AL

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para
dictar las disposiciones precisas para el desarrollo de este Real
Decreto, el cua I entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 6 de junio de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de A&r1cuJtura. Pesca y AlimenUlción,
CARLOS ROMERO HERRERA
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ANEXO
I.

13.

Phalacrocora'x carbo
sinensis.
Phalacrocorax asitótelis
desmarestii.
Cygnus cygnus.
Anser aJbifrons flavirostris.
Anser erythropus.
Branta leucopsis.
Bonasa booasia.
Tetrao urogallus.
Tetrao tetrix tetrix.
Lagopus mutus pyrenaicus.
Lagopus mutus eJveticus.
AJectoris graeca saxa tilis.
Alectoris graeca whitakeri.

14.

Perdix perdix itaJica.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tetrax tetrax (Otis tetrax).
Otis tarda.
Burrhinus oedicnemus.
Pluvialis apricaria.
HopJoptcrus spinosus.
PterocJes alchata.
Pic us can us.
Dendrocopos syriacus.
Picoides tridactyJus.
Calandrella brachydactylla.
Troglodytes troglodyres
fridariensis.
Sitta whiteheadi.
Silla krueperi .
Emberiza cineraeea .
Emberiza hortuJana .
Emberiza caesia .
Loxia seoti .1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
I J.
12.

25 .
26.
27.
28.
29.
30.

31 .

772

Cormoran Grande (subsp. continental).
Cormonin Moñudo (subsp.
mediterrinea).
Cisne Cantor.
Ansar Careto Grande (subsp. de
Groenlandia).
Ansar Careto Chico.
Bamada Cariblanca.
GrevoJ.
Urogallo.
GaJlo Lira (subsp. continental).
Perdiz . Nival (subsp. de Pirineos).
Perdiz Nival (subsp. de Alpes).
Perdiz Griega (subsp. de Alpes).
Perdiz Griega (subsp. de Sicilia).
Perdiz Pardilla (subsp. de ¡talia).
Sisón.
Avutarda.
A1caravan.
O,horlito Dorado.
A vefria Espolada.
Ganga.
Pico Cano.
Pico Sirio.
Pico Tridaetilo.
Terrera Común.
Chochin (subsp. de isla de Fair).
Trepador Corso.
Trepador de Krüper.
Escribano Cinéreo.
Escribano Hortelano.
Eseribano Ceniciento.
Piquituerto Escocés.

Decret 97/1986, de 21 de juliol, sobre protecció de diverses espècies
de la fauna silvestre [DOGV, 27.8.1986].

¡3SJ

DECRET 97/1986, delI dejuliol, del Consell
de la Generalitat Valenciana, sobre protecció de
diverses espècies de la fauna silvestre. [1961)

El Reial Decret 318111980, de 30 de desembre, estableix
la protecció de determinades espècies de la fauna silvestre en
tot el territori nacional. En prohibeix la caça, la captura, la
tinença, ci tràfic, el comerç, o l'exportació d'exemplars, així
com dels ous o cdes, i dicta les normes necessàries per assegurar l'efectivitat d'aquesta protecció.
Ala Comunitat Valenciana existeixen algunes espècies que
es troben en una situació molt vulnerable o amenaçades d'extinció i que no estan incloses en les relacions que figuren en
l'annex de les espècies de la fauna silvestre estrictament protegides del susdit Reial Decret de 30 de desembre de 1980, per
la qual cosa cal dictar les disposicions pertinents per
conservar-Ics.
En conseqüència, a proposta del Conseller d:Agricultura
i Pesca i amb la deliberació prèvia del Consell en reunió de
21 de juliol de 1986,
DECRETE:

Article primer
Les espècies que figuren a l'annex I d'aquest Decret són
declarades protegides d'acord amb ci que disposa el Reial Decret 3181/1980 de 30 de desembre.

Article segall
Les espècies de peixos que figuren en l'annex lI, són declarades també protegides i, en conseqüència, seran espècies
vedades a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, d'acord amb el que disposa l'article 13 de la Llei de Pesca Fluvial vigent.

Article tercer
Aquesta pròlecció implica la prohibició en tot el territori
de la Comunitat Valenciana de la caça, la pesca,-la captura,
la tinença, ci tràfic i la venda de les espècies relacionades, així
com de recollir-ne els ous o les crics.
Queda també prohibida la preparació i comercialització
de les restes, incloent-ne les naturalisades, amb les excepdons
que preveu el Rcial Decret esmenta·t.
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Article quart
En el termini d'un any, comptat a partir de l'ent rada en
vigor d'aquest Decret, les persones físiques o jurídiques que
tinguen en el seu poder exemplars vius de qualsevol de les es pècies relacionades en els articles primer i segon (annexos I
i 11) podran sol'licitar a la Direcció General de la Producció
Agrària de la Conselleria d'Agricultura i Pesca el ce rt i fi cat
que n'acredite la possessió legal, si aquesta era anterior a l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Article cinqué
La Direcció General de la Producció Agrària podrà lliurar als parcs zoològics o a d'altres Centres de caràcter científic, cultural o educatiu dels exemplars vius, morts o Ics restes
d'aquests que es decomissen en virtut d'àquest Decret.

Article sisé
Les infraccions al que disposa aquest Decret seran sancionades (¡'acord amb Ics Lleis vigents de caça i pesca i els
Reglaments d'aplicació corresponents.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Hom informarà d'aquest Decret al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentaeióa a l'efecte d'adoptar les mesures de
coordinació necessàries per a la protecció d'aquests animals.
DISPOSICIONS FINALS

Primera
Hom faculta la Conselleria d'Agricultura i Pesca perquè
adopte les disposicions necessàries per al desplegament
d'aquest Decret.

Segona
Aquest Decret vigirà l'endemà de la publicació en el Dia-

ri Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de juliol de 1986.
El Presidenl de la Generalilal,

JOAN LERMA I BLASCO
El Co nse ller d' Agri eull ura i l'esca.

LLUls FONT DE MORA I MONTESINOS

ANNEX I

MAMÍFERS
ORDRE DELS ROSEGADORS
Família esciúrids
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Esquirol comú (Sciurus vulgaris)
Família Glírids
Rata dormidora grisa, liró (Ely omis quercinus)
ORDRE INSECTÍVORA
Familia sorícids
Totes Ics espècies de mu saranyes.
AUS
ORDRE ANSERIFORMES
Familia anàtids
Oca vulgar (Anser anser)
Oca salvatge (anser fabalis)
ORDRE GRUÏFORMES
Familia Otítids
Pioc salvatge, avitarda (Otis tarda)
Sisó (Otis tetrax)
ORDRE COWMDIFORMES
Família pteròclids
Ganga (Pterocles alchata)
Xurra (Pterocles orientalis)
ORDRE CARADRIFORMES
Família I3urhínids
Torlit (Burhinus Oedicnemlls)
Família Scolopàcids
Tifort, gamba roja (Tringa· totanus)
Becut (Numenius arquata)
Família Caràdrids
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
ORDRE PASSERIFORMES
Família FringíHids
Lluer (Carduelis spinus)
Família Emberizíds
Hortolà, Sit Groc (Emberiza hortulana)
Família Alaudids
Terrerola vulgar (Calandrella brachydactila)
RÈPTILS
ORDRE QUELONIS
Família Emídids
Tortuga aquàtica europea o d'estany (Emys orbicularis)
Tortuga aquàtica leprosa o de rierol (Mauremys caspice)
ANNEX 11
PEIXOS
ORDRE C IPRINODONTIFORMES
Família ciprinodòntids
Fartet (Aphanius iberus)
Sama ruc (Valencia hispanica)
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Reial decret 3091/1982, de 15 d'octubre, sobre protecció d'espècies
amenaçades de la flora silvestre [BO E, 22.11.1982].

30593

REAL DECRETO 309J/ 1982, de 15 de octubre, sobre
proteccién de especies amerUlwdas de la flora silvestre,

La pro!ccción de especies raras, en peligro de ex!inción o en
situación de vulnerabilidad, es una prcocupa c i6n constanle dentro de la política de conservaci6n de la naturaleza.
Uno de los instrumentos mas corrien les utilizados, para conseguir es la finalidad, es la pu blicación de Iislas de especies
prolcgidas, cuyo aprovechamienlo Y ulilizaci6n queda prohibido
o sometido a Iimitaciones que go,ranti ce n s u persistenciç¡..
Espai1 a no ha permanecido ajena a esla preocupaci6n y ya
por Dccreio cuatrocientos ochenta y cinco/mil novecienlos sesenta)' dos, de veintidós de febrero. eslableci6 UJ1a primera
relación de treinta y tres especies de la flora peninsula/' y veinliseis de la de las islas Canarias. cuyo aprovechamienlo precisaba de autorizaci6n previa. Mas adelante, el veintiocho de
octubre de mil novecientos ochenta, la Comisión del Medio Ambiente. del Congreso de los Diputados. aprob6 una resoluci6n
por Iu que insta ba al GobiF!rno para la publicaci6n de listas
de (res ('specics prolegidas de la flum l' fauna sal \'t\je. que se
considcrasen amenazadas o en pcligl'u de ('xti nció n.
Por Olm p:lr te. el Eslado eSl'nrïol ha firmado Convenios intern a c ional.,s por los que sc ('ull1p rOJl1 e (E' a proleger d ete rmipa·
das especies animales o vegelales que sc consideran rarus o umenaz>1 da s dentro de un é.mbito su pra na c ional.
Los comoromisos contraidos en re lación con la fauna silvestre. quedaron reflejados en el Real Decreto tres mil ciento
ochenta y uno/mil novedenlos ochenla. d e treinta de diciembre, en el que figura una relación de las especies animales Que
se declaran protegídas en todo el lerritorio nacional.
Para la flora silvestre, debido a su <Xlmplejidad y diversidad
de situuciones y muy especiaJmenle al caractor estl'ltlco de Ja
misma . se ha considerado preferible no limitarse a la publicación
de una unica !ista de é.mbito nacional. complementando esta
acción co n el establecimiento de un procedimiento que permite
prologer las espeeies en el lugar donde resulte necesaritl y con
unas medidas acordes con las clrcunstancias Q.u·e · concurran en.
eada caso.
En consecuencla, a propuesta del Ministro .de Agricultura,
Pesca y Alimentacl6n, visto el informe favorable de la Comisi6n
Interministerial· del Medlo Ambiente, prevla deliberaci6n del
Consejo de Ministros en eu roUnl6n del día quince de octubre
de mil novecientos ochenta y dos,
DISPONGO
Articulo primerq.-Atendiendo a la recomendación de la Comisión Interministerial del Medlo Ambiente, del Congreso de los
Diputados, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos
ochenta. y de a.cuerdo con lo previsto en los artlculos veintinueve y treinta de la Ley de Montes de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete, las plantas Inc1uidas en el anejo
numero uno del presente Real Decreto, se declaran prolegidas
en todo el territorio nacional.
Artfculo segundo.-Este. prolección supone la prohibici6n de
arranque, recogida, corta y desraizamiento dellberado de dichas
plantas o de parte de elias, Incluides sus semil1as as! como su
comercia1izaci6n, excepto en las circunst.a.ncias que se especifican en el articulo sexto siguiente.
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Articulo tercero.-Se faculta aJ Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentaci6n (MAPA), para que a propuesta del Ins:
titu~ Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza; pueda
ampliar la relacl6n de plantas protegldas con caracter nacional
cuando las circunstancias as! lo aconsejen.
Articulo cuarto.-Por el Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza, que recabarà para ello 'las colaboraciones
prccisas de Universidades, Centros de Investigati6n, Asociàciones
Conservacionistas y expertos especialmente cualificados; se prepararan rel!icion es de plantas raras , e.n pèligro de .extinci6n'
o simplemente amenazadas, existentes en cada provincia y ' sobre
los qUe debe recaer una especial protecci6n.·. En dichas relaciones se delimitarà el àmbito y nivel de protecci6n que se
considere necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
siguiente.
Artlculo quinto.-Se faculta igualmente al MAPA para que
publique relaciones de espectes ,de Interés nacional protegidas
con àmblto provincial o local. Dicha proteccl6n podrà ~uponer:
al Un régimen de prohibiçi6n estricta de uti1izacl6n, anàlogo
al ,establecido en el articulo segund9 de la presente disposici6n,
aunque limitado al àmbito territorial ' qua se cons'ldere necesario.
bl 'La necesidad de una autorizaci6n prevla, que Se concederà, en su caso, previ a solicitud en la qUe ' se especiCiquen las
finalidades pretendidas, cuantfa y localizaci6n de ,las plantas
qUe se quiere uti1izar y de los productòs que se pretenda obtener.
Articulo sexto.-Las Comunidades Auton6micas, dentro de sus
atribuciones, podrÍUJ. publicar 1istas complernentarias de plantas
protegidas dentro de sus respectivos terrltorios, estableciendo
los ni veles de protecci6n que consideren convenientes, dando
cuenta de las mismas al MAPA para que adopte las medidas
de coordinaci6n necesarlas principalmente para Impedir su comercializaci6n en el resto del territorio nacional.
Articulo séptimo.-Excepcionalmente ICONA podrà autorizllr
la recoglda y uso de alguna de las plantas o parte de ellas, que
figuren en una relaci6n de protecci6n estricta, cuando se prelendan finalidades cientfficas o educativas.
Articulo octavo.-El Minislerio de Agricultura', Pesca y AIimentaci6n, dictarà las normlls complementari us que se consideren precisas para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en
el pr ese n~e Real Decreto .
Articulo noveno.-Igualmente por el ICONA se adoplaràn la.
medidas precisas para cumplimentar las ' funciones que..Ie han
sido asignadas por la presente disposici6n, para facllttar. el
conocimiento y posi ble identificaci6n de las dlferentes especies
protegidas y procurar su mas efectiva protecció~ . y, en particular , su fomento y expansión o su introducclOn en hAbItat
donde hubiemn d esapal'ec ido ,
Articulo 'd écimo ,-La inobservancia o infracciòn d e las disposiciones conte n idas e n el presente Real Decre to o en las que
lo desH rt·oll e n. serEm sancionadas co n arrcg:o a _lo di sPtl(!~ to e n
la referida Ley de Montes de ocho de junio de ~11 n.o\'eclCntos
cincuenta y siete y en el Reglamento para su aphcaclOn de nue ·
ve de rebrero de mí! novecientos sesents y dos.
Dada en Madrid a quincc de octubre de mil no vecientos
ochen ta y dos,
JUAN CARLOS R.
El Minislr'O de AgricullOr'a,
Pesca y Alimeotacl60,
JOS¡:: LUtS G."RCIA fERREflO
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ANEJO

_
-

Diplazium eaudatum (CavJ . Jermy.
Arenaria lithops Heywood ex MeNei1l.
Artemlsla granatensls Bolss. Manzanllla 5.' Nevada.
Centaura balearica J. D. Rodríguez.
Coronopus navasii Pau.
Aquilegia eazaorlensis Hoywood.
Atropa baetlea Willk.

Esta relación eorresponde a las especies españolas Inc\uidas
en el Convenlo de Bema, sobre Conservación de la Vida Silvestre y de los HAbitat naturale8 en Eu('opa.
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Ordre de 17 setembre de 1984 sobre protecció d'espècies vegetals
endèmiques o amenaçades [BOE, 27.9.1984].

22112

ORDEN de 17 de septiembre de 1984 sobre pro/ec.
ci6n de especies vegetales endémicas o amenazada s.

Ilustr!simo señor:
De acuerdo con lo establecldo en el Real Decreto 3091{1982
de 15 de octubre, sobre protecci6n de especies amenazadas de l~
flora silvestre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.
cl6n esté. facultado para ·.ampliar la lisla de especies proteg idas
con caracter nacional y para declarar especies de interés nacional protegidas a aquellas de la flora silvestre que asl lo
requieran , con independencia del hAbitat natural n parte del
territorlo en que se desarrollen, .sln pérjulcio de que la gesti6n
efectiva de la protecci6n pueda ser asumida por las Comunidades A'Jt6nomas afectadas 'cullndo as! resulte de su Estatuto
de Autonomia.
~
Las islas Baleares, precisamente por su carActer Insular,
poseen una flora original, rica en especies endémiras merece¡:l.oras de especial atenci6n. Algunas de estas plantas baleAricas
figuran en tratados InternacionaJes tirmados PQr ,luestro pals.
Otras se enci.tentran en una critica· sltuacl6n demogrAflca y es
preciso adoptar medidas para asegurar su conservacJ6n.
As! pues. a propuesta del \lustr!slmo señor Director del Ins·
tituto NacLmal para la Conservaci6n de.la Naturaleza, dispongo:
Art!culo t." Las plantas incluidas en el anejo l de la preo
sente Orden se declaran protegidas en todo el territorio nacional.
Art. 2.° Esta protecci6n supone la. prohlblcJ6n le arranque,
recoglda , corte y desenraizamlento dellherado de dlr:has plan t!ls
o de parte d.e elias, Incluldas sus semillas. as! como su com'!rclallzacl6n, l'xcepto en las circunfitandas que se especificm en
el articulo 7.° del Real Decreto" 3001 {1982, de 15 de octubre.
Art. 3.0 Las plantas incluldas en el anejo 2 se cOIl ~ideran
de Interés nacional y quedan protegldas en el Amhi to balear.
siéndoles de aplicaci6n en todo el archipiélago el articulo 2 .° de
la presente Ordeno
Art. 4.° Las espedes contenidas en el anejo 3 quedan sometidas a previa autorizRción para su colect.a- o corta en Ins i5las
Ba lea r es. en aplicaci6n del punto bl del articulo 5. ) del citado
Real DeCT!'to Las del apartada al del anejo quedan sml'lctidas
a autoriza ción en cualquiól' caso; para las del apart.aeio b ', s6lo
se requ eriré. autoriza ci6n en el caso de colecla :omerr'iaJ o
industrial.
Se exceptúlI de la necesid!td de autorlznción la colecta dà
hoje s de Palmito (Chamaerops hurnilis) para usos a rtc5anales
siempre que no impliquen el desenraizamiento de la pla nta.
Art. 5 .0 El ICONA o el 6rgano competente de la Comunid¡¡d
Autònoma podrà autf'rizaf la recogida V uso de les ¡:;1;¡ntt1s que
figuran en lliS re lacionp.s de protecci6n estricta Cl1't ndo se pret.A ndan ac tivid adcs. cient(ficas. educatlvas o conservt.cionis tas.
as! como conced!)r la autorizaci6n prevista en el articl110 4 .° de
la prese nt e Orden o
Lo que co munico a V I.
[),¡dc ~n Mlldriei Il 17 de septiembre de 1984.
ROMERO mHIH:RA
lImo . Sr Director del Inst.ituto Nacional para la COIl ~erv acíòn
do la Nalurn 107.iI
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ANEJO I
•CarduncelJus diancus., Webb.
• Ouphne rodriguezl., Texldor.
'¡.ysimachiu minorlcn:;sis., Redr.
• Naufraga balearlca., Cc.us t1:'nceet Canon .
•Ranunculus woyll1ri., Marés.
•Silene h Ifacensis., RiJny ex Wl1Ik.
• Vicia bifo:iolata., Rodr.

ANEJO II
.Apium bermelol., L1oréns.
.Asperula paul., F. Quer.
• Dianthu! roplcola., Blv.
• Euphorbla rontquerlana.-, Greuter.
• Eüphorbla margal\diana., Kuhbler .
• Genista dorycnifolla., F. Quer.
• Hclianthemnum origartlfol\um. (Lam).
P"rs .
.L1gust1cum lucidum., Mill.
• L1monium majoricurn., Pignattl.
• Umonium fontquerl., Pau.
.L1menlum antonillorens¡', L1oréns .
• L. mal·galeflanum., L1eréns .
• Unaria aeruginea. IVlv Sprengl.
.Marsilea strlgosa·. Willd .
• Myosurus minimus., L.
• Orchis palustris., L.
• Paeonia cambessedesi. IWlllkl .
• Plmpinella blcknellii., Brlq.
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.plnus harepensls., Mll1 var. <ceclllae·.
Act. L. L1oréns .
.Primula vulgarls., Huds .
..S¡ulfraga corsica. IDuby1, Gren et
Gord .
.Si Ien e I\tterea •. Brot .
. • Taxus baccat.a•. L.
.Thymus r!chardij., Pera .
.Vlola jaubertiana•. Marés et Vigin .

ANEJO III
Categer!a aJ

.Buxus balearlea., Lam .
.Chamaerops humllls., L .
.Digit.alis dubia., RodI' .
.!lex aquifolium., L .
.Otanthus maritimus. (U, Hoffm. et
Link.
.
.V1tex agnus-castus., L.
Todas las especies del génera .Tamarlx •.
Todas las especies de la f(lrniJia Orchldaceae .
CategorIa bJ

.Myrtus cornmunis., L.
• Rhllmnus alaterlll!s" L .
.SantoJina chamaecyparissus·, L.
.Vivurnum timus., L.

Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes die la

flora autòctona amenaçada [DOGC, 12. 12. 1984] ..

ORDRE

de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada a Catalunya
Vjs~ el Rei a l Decret 3091 / 1982 de 15
d'octubre·, sobre la protecció d'~spècies
amenaçades de la flora autòctona '
Atès que a Catalunya algunes ' plantes
són especialment buscades per la seva
raresa o amb finalitats comercials i recollides de m¡/nera incontrolada, pe r la
qual cosa cal que s'adoptin mesures que
assegurin la seva conservació;
A proposta de la Direcció General del
M edi Rura l,

ORDENO:

Les plantes q~e figuren a l'Annex
1 d'aquesta Ordre es declaren protegides a tot el territori de Catalunya.

1.

2. Aquesta protecció implica la pro·
hibició de la recoHecció, la tallada i el
desarrelament d'aquestes plantes o d'al·
guna de les seves parts incloses les seves llavors , així com la seva comercialització, sens perjudici del que s'indica
a l'article 4 d'aquesta Ordre.
3.1. Queda sotmesa a autorització
prèvia la recoHecció, la tallada i el desarrelamerit de les plantes d 'alguna de
les seves parts incloses a l'Annex 2 d'aquesta Ordr~ així com les seves arrels
o parts aèries , a tot el territori de Ca·
talunya.
3.2. Aquesta autoritza ció la concedi·
rà o ' denegarà la Direcció General del
Medi Rural prèvia soHicitud en la qual '
s 'especifiquin les fin alitats qu e es prete·
nen, la qua,ntitat i la localització de les
plantes que es volen recollir i els pro·
duCtes que es volen obtenir. S'acompanya rà el permís del propie ta ri i, en cas
que la localitzaci ó sigui dins d 'un espai
protegit , l'autorització de l'ò rga n que
correspon gui.

3.3. No es necessitarà l'aulorilz2ció
d e la Direcció General del Medi Rural
per recollir . fu lles de margalló (CllOmaero ps humilis) per a usos artesanals ¡· sem·
pre que no es faci el dcsarrelament de
la pla nta.
4 . Excepcionalment la Direcció Gene·
ral del Medi Rural podrà autoritzar la
reco ll ida i l'ús d'algu nes de. 1es plantes
q ue figuren a l'An nex l , o d 'alguna de
les seves parts, quan es pretengui una
fi nali tat cient ífica o educativa.

5. En el cas de plan tes, incloses als
an nexos, p rovinents de fora de Cata lunya, només s'autoritzarà la seva c irculació i comercialització qua n es d emos·
tri q ue la seva reco Hecció és legal en el
lloc de procedència.

6. Les infraccions al que disposa
aquesta . O rdre seran sancionades d 'a·
cord amb el que di sposa la Llei de . Fo·
rests de 8 de ju ny de 1957 i el R.:gla·
ment pe r a la seva apl icació, dc 27 d e
fe brer de 1982.
7. Es ' don a rà comp te d 'aques ta Or·
d re al Mini steri d 'Agricultura, l' esca
i Al im entació ' als efectes d 'adop tar les
mesures dc coordinació necessà ri es pe r
a l'efectivit at de! que d isposa aquesta
O rdre.
Disposició fina!. - Es fac ulta la D irecció General del Medi . Rural perq uè
adopti les mesures necessàries complementàries per a la protecció de les pl an·
tes detall ades als annexos.

Barcelona. 5 de no vembre de 1984.
JOSEP MIRÓ I ARDÈvOL

Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
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ANNEX

I

ANNEX 2

Espècies i /amilies a les quals pertan yen

Espècies i /amílies a [es quals pertanyen

Fam. Taxacc¡¡t!

Fam. Aquifoliaceae

Teix (/'axus baccata) . «Tejo ».
Fam . Composilue
Flor de Neu (LeontopodiLlIll alpinLlI1l),
«Edelweiss» .

Boix Grèvol (llex aqui/olium), «Acebo».
Fam. Gentianaccac
Genciana Groga. G _ Vera, Gençana
(Gentiana lutea), «Genciana».

Fam. Palma e
Margalló (Chama erops hI/milis), «Palmito».
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Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals [DOGC,
18.3.1988].

LLEI
311988, de4 de març, de protecció dels allimals.

EL

PRESIDE:<T

DE l.~ GE:<ERAllTAT DE CATALUNYA

Sia nOlOri a tots els ciutadans que el Parla'ment de Calalunya ha aprovat i jo, en nom del
Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33 .2
de I"E~talul d'AulOnomia, promulgo la segücm

LLEI
Aquesta Llei és conseqüencia de la volumat
política de posar fi a la incxistencia d'una legislació global i actualitzada sobre la prolecció
dds animals.
La Llei prelén recollir tots els principis de res-o
pe.:te, defensa i protecció dels animals que ja
figuren als tractats i convenis internaciona ls i
a les legislacions dels països socialment més
avançats.
La legislació vigent és antiquada i molt parcial i es Iroba lan dispersa que no per mel dur
a t~rme una tasca de protecció i defensa efectives dels animals. Cal establir les normes i els
mitjans conseqüents que permetin de mantenir
i de sah'aguardar les poblacions animals i que
alhora condicionin, en els casos permesos, la tinença, la venda, el tràfic i el' manteniment d'animals en capti"itat, a fi que es produeixin amb
unes garanti~s mínimes de bon tracte per als
animals.
D'altra banda, la incorporació d'Espanya a
1t'S Comunitats Europees i la signatura dels con"enis de WashinglOn, Bema i Bonn fan necessària una adaplació de la normaliva existent en
matèria de protecció de la fauna .
Hom no ha considerat que aquesta Llei sigui
el marc adient per a introduir lOta una gran tematica, pendem d'ésser regulada, com ho és la
relacionada amb I;experimentació i la vivisecció
d'animals. Més aviat s'ha considerat quel'àmbit
a lractar era tan ampli i complex que requeria
un marc normatiu especific, i és en aquest sentit
que es prepararà una llei sobre aquesta matèria.

P~r això es posa de manifest la voluntat
expressa d'arribar a a.c onseguir ben aviat u n
marc jurídic que sitVï Catalunya entre Ics nacions que complen amb la legislació mé5 compk¡a sobre prolecció i çonservació dels animals.
Aquesla llei és una de les bases necessàries per
a ali:nyer aquesl objectiu.
El Titol I de la llei estableix unes disposicions
de caràcter general d'aplicació a tota classe d'animals, que es concreten en les atencions minimes
que han de rebre els animals des del pum de viSia
de traCle, higiene i transport. Recull també les
normes generals referents a llur venda, i es prohibeix la panicipació d'animals en espectacles
que els causin sofriment. Concretamem, es pro'hib.:ixen les baralles de galls i de gossos.
El TilOl 11 regula les condicions de tinença i
, IraCI~ dels animals de companyia. La vida a les
grans ciUlats ha comronat un augment moll
(onsiderable de l'adquisició d'animals de com pall'iJ.. però, en molles oca~ions., scnse l'assumpció
de ks responsabili lals qu~ compona tenir un
animal. P.:r aquest mO\i u la llei regula Iambe.'
el, requisils higiénko-sanitaris (\"3cunat:Ïons,
Ira~tamènlS obligalOrisl i les con,cq íièncks de
:'J~alldó d'an imals: la recollida, d sacrifici i I"cslerilil7..ació d'aqll.C'lt~, i també 1c5 normes que han
de complir les instaHacions ded icades a
malllcnir-los tempora lment.
El Titol III està dedicat a la fauna autòctona .
La Llei declara protegides a Catalunya una ~rie
d'espècies, de les quals es prohibeix la caça, la
captura, la tinença, el tràfic, el comérç, la venda,
la importació, l'exportació i l'exhibició pública,
segons correspongui en cada cas. Es regula
tamhé la dissecació d'aq uests animals.
La fauna no autòctOna és regulada pel Titol
IV, el qual fa una remissió a les normes d e protecció eSlablertes pels tractats i els conven is internacionals, i estableix dues categories de protecció: la de les espècies altam,ent protegides o
en perill de desa parició i la de les aflres espècies. S'especifica també la documentació que cal
posseir per cada anima!.
La dissecació d'espècies pfotegides és regulada pel Titol V.
El Titol VI prohibeix l'ús de determ inats arts
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per a la captura d'animals i el1itol VII estableix
les condicions mínimes que han de reunir les
agrupacions zoològiques d'animals de la fauna
salvatge.
EI1itol VIll crea, amb la finalitat de protegir
espècies de la fauna autòctona, dues modalitats
d'àrees de protecció de la fauna salvatge: les reserves naturals i els refugis.
EI1itol X fa referència a les associacions de
protecció i defensa dels animals i a llur relació
amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.
Finalment, els 1itols XI i Xll fixen les mesures d'inspecció i vigilància i tipifiquen les infraccions del que disposa la Llei i les sancions
aplicables corresponents.

TÍTOL I
Disposicions

genera/~

Article I
Aquesta Llei té l'objecte d'establir nonnes per
a la protecció dels animals i per a la regulació
específica dels animals de companyia i de la
fauna salvatge.
Article 2
-I Qui posseeix un animal té l'obligació de
mantenir-lo en bones condicions higiènicosanitàries.
-2 Es prohibeix:
a) Maltractar o agredir físicament els animals
o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els
irrogui sofriments o danys injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instaHacions indegudes
des del punt de vista higiènico-sanitari.
d) Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris en cas de necessitat o
per mantenir Ics característiques de la raça.
e) No facilitar-los l'alimentació necessària per
a subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa
o regal de compensació per altres adquisicions
de naturalesa distinta a la transacció onerosa
d'animals.
g) Vendre-Is a laboratoris o clíniques, sense
control de ("Admini stració.
h) Vendre'ls als menors de CalOrle am'S i a
inc'apacitats sense l'autc'rit7.\ció dels 4ui en 'tenen
la pàtria potestat o la custòdia.
i) Exercir la venda ambulant d'animals de
companyia .
j) Exercir la venda ambulanl d 'a ll res tipus
d'animals fora dels mercats i fires legalilzade s.
k) Les accions i omissions tipificades per l'article 42 d'aquesta Llei.
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-3 Sens perjudici del que disposa el1itol VI
i sempre que no es tracti d'espècies protegides ,
s'enlenen justificades l'eliminació especifiCa
d'animals considerats com a perjudicials 0110cius, i també totes les pràctiques destinades a
la protecció de les colliles que no impli.quin la
destrucció en massa d'animals no nocius. La
pesca, la recollida de marisc i la caça d'animals
salvatges s'han de regular per les disposicions
que els són pròpies.
-4 El sacrifici d'animals criat s per a la obtenció de productes útils per a l'home s'ha
d'efectuar, en la mesura que sigui tècnicament
possible, de manera instantània i indolora.
Article 3
-I Els animals han de disposar d'espai suficient si se'ls trasllada d'un lloc a un altre.
Els mitjans de transport o els embalatges han
d'ésser concebuts per a protegir els animals de
la intempèrie i de les diferències climàtiques
fortes .
-2 Durant el transport els animals han d'ésser abeurats i han de rebre una alimentació apropiada a intervals convenients.
-3 Per a la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha d'utilitzar un equip adequat.
Article 4
-I Es prohibeix l'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els poden
ocasionar sofriment o poden ésser objecte de
burles o tractaments antinaturals, o bé si pot
ferir la sensibilitat de les persones que d s contemplen .
-2 Resten expressament excloses d'aquesta
prohibició:
a) la festa dels braus en aquelles localitats
on, en el moment d'entrar en vigor aquesta Llei,
hi hagi places construïdes per a celebrar-hi la
dita festa.
b) Les festes amb bous sense mort de l'animal
(corre-bous) en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren.
-3 Es prohibeixen a tot el territori de Catalunya la lluita de gossos, la lluita de galls de baralla, el tir al colom i altres pràctiques assimilables.
-4 Sens perjudici del que di sposa l'apartat
3, el Departament d 'Ag ricultura, Ramaderia i
Pesca pot autoritzar a les societats de tir, sota
el control de la federació respectiva, la celebració
de competicions de tir al colom.
Article 5
-I El posseïdor d'un animal, sens perjudici
de la .responsabilitat subsidiària del propietari,
és responsable dels danys, els perjudicis i Ics mo-

lèsties que ocasioni a les persont's, a Ics coses,
a les vies i espais públics i al medi natural en
general, d'acord amb el que es!ableix l'article
1905 del Codi Civil.
-2 El posseïdor d'un animal, sens p.:rjlldic'i
de la responsabili!at subsidiària del propictari,
és respon,able d'adoptar les mesurcs 4ue GtIguin per a impedir quc el s animals cmbnuin Ics
vic's i els espais públic's.

Tirol. 11
Oc!s

(}l/il/lul.~

de comp(}nyia

c.. l'i rol

I

SCI(lI/CS

gel/('ru!s

Anick 6
Só n animals de companyia els que es crien
i cs reprodueixen amb la finalitat de viure amb
l'home i que s'assenyalen a l'Annex I. Res!en exclosos d'aques!a denominació els animals sal"atges, Ics espècies protegides de la fauna autòctona i els animals que es crien per a la producció
de carn, de pell o d'algun altre producte útil per
a l'home. En resten exclosos també els animals
dc càrrega i els que treballen en l'agricultura,
Anicle 7
-I El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca i el Departament de Sanitat i Seguretat
Social poden ordenar, per raons de sanitat
animal o de salut pública, la vacunació o el tractament obligatori dels animals de companyia.
-2 Els veterinaris de "Administració pública
i les clíniques i els consultoris veterinaris han
de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha d'estar a disposició de l'autoritat competent.
Article 8
Els posseïdors de gossos, que ho són per qualsevol títol, els han de censar a l'ajuntament del
municipi on resideixen habitualment dins el termini màxim d'un mes comptat a partir de la
data de naixement o d'adquisició de l'animal.
I..:animal ha de portar necessàriament la seva
identificació censal, de manera permanent.
CAPimL 11

Abandó d'animals de companyia i cenlres de
recollid() d'animals
Article 9
-I Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l'origen o

del propietari ni va acompanyat de cap persona.
En aquest supòsit, l'ajuntament o, si s'escau,
l'entitat $upramunicipal corresponent s'han de
fer càrrec de l'animal i l'han de retenir fins que
és recuperat, cedit o sacrificat.
-2 El termini per a recuperar un animal sense
identificació SÓn vuit dies,
-3 Si l'animal porta identificació, s'ha d'avisar el propietari, i aquest té un termini de deu
diçs per a recuperar-lo, abonant prèviament les
despeses que ha originat el manteniment
d'aquest. Un cop transcorregut aquest temps,
si el propietari no ha satisfet l'abonament de Ics
des peses, l'an imal es considera abandonat.
Article 10
-I Correspon als ajuntaments de recollir els
animals ahandonats.
-2 Amb aquesta finalitat, els ajuntaments
han de dispo sar d'instal-lacions adequades o
(onet'rtar la realització d'aquest servei amb associacions de protecció i defensa dels animals
c,)I-bboradorcs del Departament d'Agricultura,
R.amaderia i l'esca o amb cnt itats supramunicipals.

-3 En qU:llsc\"ol cas, Ics instal-lacions de rt'collida d'animah abanJonat~ han de complir els
requisits establens per reglament.
Article 11
-I Els centres de recollida d'animals abandonats, un cop !ranscorrcgut ci termini legal per
a recuperar-los, poden sacrificar-los o donarlos en adopció, esterilitzats prèviament. L:esterilització s'ha de fer sota control veterinari.
-2 El sacrifici i l'est~rilització d'aquests animals s'ha de fer sota control veterinari.
Article 12
-I Si un animal ha d'ésser sacrificat, s'han
d'utilitzar mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata ,
-2 El sacrifici s'ha de fer sota el control i la
responsabilitat d'un \eterinari.
--=3 El Depanament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca pot regular per reglament els mètodes
de sacrifici a utilitzar,
Article 13
-I Els ajuntaments o Ics entitats supramunicipals, per ells mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals
coHaboradores del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, poden comissar els animals
de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si es troben en instaHacions indegudes,
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-2

Els ajuntaments i les organitzacions supoden w.mbf ordenar l'aillament
o comissa~ els animals de companyia en el qs
d'haver-los diagnosticat que pateixen malalties
transmissibles a l'home, bé per sotmetre'ls a un
tractament curatiu adequat, bé per sacrificarlos si és necessari.
-3 Els òrgans corresponents dels Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Governació i de Sanitat i Seguretat Social poden
comissar els animals de companyia en els supòsits a què fan referència els apartats I i 2, si
és necessari per a l'exercici de llurs competències.
pramunicipa~

CAPilül lli

ll/stal·taciol/s per al manteniment tempo rat
d'al/imals de compan)"ia
Article 14
Les residències d'animals de companyia, les
escoles d'ensinistrament i les altres instaHacions
fetes per a mantenir temporalment els animals
domèstics de companyia han d'estar declarades
nuclis zoològics pel Deparlament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, com a requisit imprescindible per a llur funcionament.
Article 15
- I Cada centre ha de portar un registre amb
les dades de cadascun dels animals que hi entren i de la perso na propietària o responsable,
ci qual ha: d'estar a disposició del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de l'autoritat
competent sempre que aquesta ho requereixi.
-2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca dl'termina Ics dades quc han dc constar
ell

el

rc.~!!isl re.

Ani.:!,' Ió
-I

l .l·~ n.· ~i d':ll cies

d'aniI11 ;t1s dOl11èsl ics (Íè

companyia i altres inslal-laciom d 'aquc\la cla~
sc han de di~posar d'un servei veterinari encaro
regat de vigilar l'estat fisic dcl~ animals re~ident s.
En ci moment d'entrar-hi, s'ha de posar l'anim a l
en una instal 'lació amada, i hi ha d'ésser mantingut fins que el veterinari del centre en dicta·
mina el bon estat sanitari.
-2 És obligació del servei veterinari del cent re
vigilar que els animals s'adapten a la nova situació, que no presenten problemes d'alimentació ni es dóna cap altra circumstància que els
pugui provocar mal, i ha de prendre Ics mesures
escaients en cada cas.
-3 Si un animal es posa malalt, el centre ho
ha de COmunicar immediatament al prori etari
o resronsable, el qual pot donar l'autorit zació
rer a un tractament veterinari o pot reco llir
l'animal.
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-4 Les residències d'animals domèstics de
companyia i altres instaHacions han de prendre
les mcsures necessàries per a evitar contagis entre
els animals residents.

TíTOL III
Fauna aulòètona
Article 17
A l'efecte d'aquesta Llei, es defineixen legalment com a espècies de la fauna autòctona
les que són originàries de Catalunya o de la
resta del territori de l'Estat espanyol, incloses
les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies
de peixos i animals marins de les costes catalanes.
Article 18
- I Les espècies que inclou l'Annex 2 es declaren protegides a Catalunya. Es rrohibeix
la caça, la captura, la tinença, el trà fic, el comerç. la venda, la importació, l'exportació i l'exhibició pública, segons que correspongui en
cada cas, tant de les espècies adultes com dels
ous i les cries, i de totes les subesrècies i tot s
el tàxons inferiors, independentment de llur procedència. Es prohibeix també de vendre'n les
parts o els rroductes obtinguts a partir d'aquestes espècies.
-2 La prohibició que estableix l'arartat I
afecta tant les espècies vives com les dissecades.
Article 19
- I Els instruments de planejament territorial '
i urbanístic han d'assegurar la preservació, el
manteniment i la recuperació dels biòtops i dels
hàbitats de les espècies protegides.
-2 Pd que fa a les migracions, es prohibeix
especialment la pertorbació dels espais de recuperació, criança, muda, hivernada i desca ns.
Article 20
Es faculta el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca ¡>erquè comissi els exemplars
detallats rer l'Annex 2 quc estan en rossessió
de raniculars o que són exrosats rer a la venda
o l'cxhibició pública.
-2 Es faculta al Derartall1ent d'Agricultura,
Ramaderï'a i Pesca rerquè lliuri a rarcs zoològics i a centres de caràcter cicntilïc, cultural o
educatiu exemplars vius dc les espècies éjUC delalla l'Annex 2 provinents de cO l11issos, si la readaplació a la vida salvatge ilO és ross ihlc ell Ics
i nSlal' laciom autnritl.ade s.

-I

Article 21
- I En condicions es trictament controlades,

ei Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca pOt autoritzar la captura en viu amb finalitats científiques, culturals, de reproducció
en captivitat, de repoblació o de reintroducció
en altres zones, d'exemplar5 adults d'algunes de
les espècies que detalla l'Annex 2. En casos excepcionals i amb els mateixos fins, es pOt autoritzar també la recollida d'ous i de cries.
2 En cas que no comporti amenaça per a
les poblacions de l'espècie, es pot autoritzar la
captura en viu d'exemplars adults o la recollida
d'ous i cries de les espècies que detalla l'Annex
2 amb la finalitat de reintroduir aquestes espècies en altres àrees de Catalunya. Aquestes
operacions requereixen un informe previ del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
sobre l'estat de la població d'aquella espècie
a Catalunya.
-3 Només en cas que calgui reduir la població
animal d'una espècie protegida, en interès de la
protecció d'altres espècies assenyalades per
l'Annex 2 o per prevenir danys importants a conreus, ramats o forests , es pOt autoritzar la caça
selectiva temporal d'espècies indicades per
l'Annex 2. Aquesta autorització té caràcter extraordinari i requereix un informe que demostri que l'operació de caça selectiva que s'ha de
practicar no posa en perill el nivell de població, la distribució geogràfica o la taxa de reproducció de l'espècie protegida en el conjunt de
Catalunya.
-4 Durant el temps que duri la caçera,
aquesta ha d'ésser controlada per representants
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
-5 El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca ha de regular la captura d'ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria.
-{i Sens perjudici del que estableixen els apartalS anteriors. es pot autOritzar la captura en viu
del pinsà comú destinada a la participació en
concursos de cant, en la manera que hom determinarà per reglament, sempre que no comporti un detriment per a la població d'aquesta
espècie.
- 7 La caça del gall fer requereix, en tots els
casos, l'autorització específica del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la manera
que hom determinarà per reglament.

Article 22
Les espècies declarades anualment per les
disposicions normatives que regulen els períodes
hàbils de caça i de pesca en el territori de Catalunya com a espècies protegides.() de caça o pesca .
prohibides es consideren com a espècies de
\'Anne.~ 2, amb la categoria D, mentre dura el
-1

termini de la disposició, i són sotmeses a idèntica protecció.
-2 Es protegeixen tOtes les espècies d'ocells de
longitud igual o menor a 20 cm. Això implica la
prohibició de capturar-les, ja siguin vives o mortes. El Depanament d:<\gricultura, Ramaderia i
Pesca pot o:cloure d'aquesta prohibició, 'mitjançant reglament, les espècies perjudicials per a
l'agricultura i les que són capturades per a activitats tradicionals de fon arrelament a Catalunya i les que expressament són autoritzades per
a les ordres que fixen els períodes hàbils de caça
a tOt el territori de Catalunya i les vedes espe.:ials que s'estableixen per a cada temporada.
-3 Es prohibeixen I", pesca, el tràfic, la venda
i el consum de peixos i de crancs menors de 8
cm de llargada. Aquesla longitud es compta de
la punta de la boca fins al punt mitjà de l'aleta
caudal. Per als crancs, la mida és des de l'ull
fins a l'extrem de la .:ua estesa.
-4 Sens perjudici del que disposa l'apartat 3,
es pot autoritzar per reglament la pesca de
peixos de menys de 8 cm en els entrenaments
i campionats anomenats de pesca de minitalla
al "coup", organitzats per la Federació Catalana
de Pesca Esportiva o per les seves entitats federades, i en la pràctica de la modalitat de pesca
esportiva amb peixet, restringida a les espècies
anomenades "vairon"i madrilla.
Article 23
En cas d'animals morts, o d'animals ferits que s'han de sacrificar en no aconseguir-se
que es recuperin, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca en pot autoritzar la dissecació
i la permanència. posterior en centres de caràcter
científic, cultural o educatiu _
2 Només es pot permetre la dissecació als
particulars si es demostra la mort natural de
l'animal, però ha de comptar amb l'autorització
prèvia del Departament ·d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. En cap cas no es pot autoritzar
l'exhibició pública dels exemplars dissecats.
-I

Article 24
El Departament d'AgricultlJra, Ramaderia i
Pesca, d'acord amb l't;stat de les poblacions de
la fauna autòctona, pot ampliar la relació d'espècies protegides a Catalunya.

TÍTOL IV

De la fauna autòctona
Article 25
La fauna no autòctona comprèn les espècies
animals originàries de fora de l'Estat espanyol
que viuen en estat salvatge. Se n'exclouen, per
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tant, els animals domèstics de companyia, els
animals que es cfien per a la producció de carn,
de pell o d'algun altre producte útil per a l'home,
i també els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
Article 26
La protecció de la fauna no autòctona es
regeix pel que estableixen els tractats i els convenis internacionals signats per l'Estat espanyol, per
la normativa comunitària i pel que preceptuen
aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen
-2 Només es poden caçar, capturar intencionadament, tenir, vendre, comerciar o exhibir les
espècies, els ous o les cries o qualsevol part o
producte obtingut d'aquelles espècies que permeten les normes damunt dites.

-2 La no-presentació del certificat sanitari
d'origen, de l'autorització zoosanitària d'entrada, del certificat de reconeixement sanitari
a la duana o del certificat de quarantena a Espanya comporta el comis temporal de l'exemplar
perquè passi la quarantena en instal-lacions del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
o en centres que hi tenen conveni.
-3 Un cop transcorreguda la quarantena, el
propietari pot recuperar l'animal, amb el pagament previ de les despeses que aquest ha
originat.
-4 Si un cop transcorreguts trenta dies d'haver acabat la quarantena de l'animal no es compleixen les disposicions damunt dites, aquest pot
ésser retornat al país d'origen o bé cedit a institucions zoològiques o de caire científic.

Article 27
- I Es prohibeix la caça i la captura intencionda, el comerç, la _enda, la tinença o l'exhibició pública d'espècies o d'ous i cries d'aquelles espècies declarades altament protegides o en
perill d'extinció pels tractsts i els convenis vignets a l'Estat espanyol.
-2 Únicament se'n pot permetre la tinença
i l'exhibició pública si es tracta d'intercanvis no
comercials entre institucions xoològiques o cintífiques legalitzades.
-3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca és facultat per a comissar els animals
damunt dits i retornar-los al pais d'origen.

Article 30
La venda en establiments comercials, la tinença i l'exhibició púbrica d'animals de la fauna
no autòctona provinents d'instaHacions de cria
en captivitat amb finalitats comercials i degudament legalitzades requereixen la possessió, per
cada animal, del certificat acreditatiu de l'origen,
a més de la documentació especificada per l'article 28.
-2 En cas que no es posseeixin aquest certificat o els documents acreditatius de l'origen o
la procedència de l'animal, el Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és facultat per
a comissar-lo.

-I

Article 28
Els venedors o els posseïdors d'animlas pertanyents a espècies de comerç permès pels damunt
dits tractats i els posseïdors d'animals pertanyents a espècies altament protegides o en perill d'extinció, en el supòsit d'intercanvis no comercials entre institucions zoològiques o
científiques legalitzades, han de posseir, per cada
animal o per cada partida d'animals, especificant en aquest darrer cas el nombre d'animals
que la componen, la documentació següent:
a) El certificat sanitari d'origen.
b) La llicència d'imponació.
c) La llicència d'exportació.
d) I.:autorització zoosanitària d'entrada.
e) El certificat de reconeixement sanitari a la
duana o la certificació de quarantena a Espanya.
Article 29
Si el venedor o posseïdor no presenta la
llicència d'exportació ilo la llicència d'importació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca és facultar per comissar l'eKemplar per
retornar-lo al lloc d'origen o cedir-lo a instaHacions zoològiques o de caire científic.

-I
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Tirol V
De la dissecació d'espècies protegides
Article 31
Totes les institucions, tallers i persones que
practiquen activitats de taxidèrmia han de dur
un llibre de registre en què han de constar les
dades referents als exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació total o parcial.
-2 Aquest llibre de registre, del qual hom ha
de determinar Ics dades per reglament, ha d'c,tar
a disposició del Departament d'Agricultura, Ra·
maderia i pesca perquè el pugui examinar.

-I

Article 3Í
Es crea el Registre de Tallers de Taxidermistes,
dependent del Departament d'Agricultura, Ra·
maderia i Pesca. Per reglament s'han de fixar
Ics condicions per accedir-hi.

TiTOL VI
De l'ús d'arts prohibits per a la captura d'animals

Article 33
- I Es prohibeix la venda i la utilització de
xarxes japoneses. Aquests arts només poden ésser utilitzats amb finalitats científiques, mitjançant l'autorització especial del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i sota els requisits de precinte identificador que hom determinarà per reglament.
-2 Es prohibeix la venda i la utilització de
tota mena de paranys de tipus cep i del tipus
ballesta per a la captura d'animals.
-3 La utilització del vesc per a la captura
d'ocells fringíHids s'ha de regular reglamentàriament en l'ordre general de vedes.
-4 Es prohibeix la utilització de balins.
d'armes d'aire comprimit i d'armes de calibre
22 en la pràctica de la caça.

TÍTOL VII

De les agrupacions zoològiques d'animals de
la fauna salvatge
Article 34
-1 Els zoosafaris, els parcs zoològics, les reserves zoològiques i les altres agrupacions zoològiques han d'ésser declarats nucli zoològic del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Amb aquesta finalitat han de presentar el projecte de la instaHació i la llista d'animals que
tenen. Les modificacions, les altes i les baixes
s'han de comunicar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè pugui realitzar
les anàlisis necessàries i, si s'escau, fer-ne l'autòpsia, a fi de determinar els motius de la mort
i evitar possibles contagis.
-2 En aquest centres s'han de complir les
normes d'aquesta Llei que els són aplicables
i les establertes per reglament pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les quals
han d'incloure les mesures necessàries per a
la prevenció de possibles atacs dels animals al
,públic.

TÍTOL VIII

De les àrees de protecció de falllla sa!l'atge
Artidc 35
Amb la finalitat de conservar les espècies animals, s'estableixen les àrees de protecció següents:
al Les reserves naturals de fauna salvatge.
bl Els refugis de fauna salvatge.
Artide 36
Les rcscrws nat mals dc fauna salvatge són
àrees li 111 italks pcrprlllcgir determinades espè-I

cie s ilo poblacion s de la fauna salvatge ell perill d'extinció.
-2 La declaració ha d'ésser atorgada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, un
cop feta la informació pública adient.
-3 No s'hi pot permetre cap activitat que perjudiqui o pugui perjudicar l'espècie o la població
per a la protecció de la qual s'ha fet la declaració.
Article 37
- I Els refugis de fauna salvatge són àrees limitades per a presenar la fauna.
-2 La declaració ha d'ésser atorgada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
d'ofici o a instància del propietari o dels propietaris del terreny, amb l'informe previ del Consell de Caça de Catalunya i, en cas que es tracti
de terrenys inclosos en àrees privades de caça,
havent fet prèviament la informació pública
adient.
-3 En els refugis de fauna salvatge és prohibida la caça.

TÍrol IX

Dels establiments de venda d'animals
Article 38
-1 Els establiments dedicats a la venda d'animals han de complir, sens perjudici de les altres disposicions que els són aplicables, les
normes següents:
al Han d'ésser declarats nuclis zoològics
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
b l I.:establiment ha de dur un registre, a disposició del dit Departament, en el qual han de
constar les dades establertes per reglament.
cl Els animals s'han de vendre desparasitats
i lliures de tota malatia.
-2 I.:existència d'un servei veterinari dependent de l'establiment que atorga certificats de
salut per a la venda dels animals no eximeix
el venedor de responsabilitat davant malalties
d'incubació no detectades en e! moment de la
verlda.

Tirol X

De les associacions de protecció i defensa dels
animals
Article 39
-1 D'acord amb aquesta Llei són associacions
de protecció i defensa dels animals les associacions sense finalitat de lucrè legalment constituïdes que tenen per finalitat única la defensa
i la protecció dels animals.
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-2 Les associacions de protecció i defensa
dels animals que reundxen els requisits determinats mitjançant reglament per Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca són inscrites
en un registre creat amb aquesta finalitat per
aquest Departament, i se'ls atorga el titol d'entitats coHaboradores. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot convenir amb
aquestes associacions la realització de tasques
en relació amb la protecció i la defensa dels
animals.
-3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca pOl establir ajuts per a Ics associacions
que han obtingut el títol de col-laboració.
TiTOL XI
Inspecció i l'iRilill/cill

Article 40
Correspon als municipis o, si s'escau, a les
entitats supramunicipals:
al Establir i efectuar un cens de Ics espècies
d'animals domèstics que es determinen.
bl Recollir i sacrificar animals domèstics, directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció i defensa d'animals.
cl Vigilar i inspeccionar els establiments de
venda, guarda i cria d'animals domèstics, directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció dels animals.
-2 El servei de cens i de vigilància i inspecció
pot ésser objecte d'una taxa fiscal.
-3 Els censos han d'estar a disposició del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
-4 En el cas que l'òrgan competent no realitzi les tasques a què es refereix l'apartat l, ho
ha de fer el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i les despeses ocasionades han
d'anar a carrec d'aquell òrgan.
-I

Article 41
Pel que fa a les espècies de la fauna salvatge, la vigilància i la inspecció són a càrrec
del Depariament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, mitjançant els seus agents.
-2 Els agents de l'autoritat han de col·laborar
amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca en aquestes tasques.
-I

TÍTOL Xli
De les infraccions i de les sancions
CAPÍTOL

I

Infraccions
Article 42
A l'efecte d'aquesta Llei, les infraccions es
classifiquen en ¡leus, greus o molt greus.

790

Són infraccions lleus:
al La possessió d'un gos no censat d'acorq
amb l'article 8 d'aquesta Llei,
b) La no-possessió o la possessió incompleta
d'un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals
objecte de vacunació ilo de tractament obligatori.
c) La venda d'animals de companyia als menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o
la custòdia.
d) La donació d'un animal de companyia
com a premi o recompensa.
e) La no-tinença o la manca dels preceptius
requisits del llibre de registre establert per l'article 31.
f) La venda, la tinença, el tràfic, el comerç
i l'exhibició pública d'espècies de la fauna salvatge no autòctona que no estiguin protegides
per cap conveni, si no es posseeix la documentació exigida.
gl El transport d'animals amb vulneració dels
requisits establerts per l'article 3.
h) La caça, la captura en viu, la tinença, el
. tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies,
o dels ous i les cries d'aquestes, incloses en
l'Annex 2 amb la categoria D.
i) La wnda de parts i la disseccaci6 de Ics es~cies protegides in,loscs a l'Annex 2 amb la ca tegoria D o dels productes obtinguts a partir
. d'aquestes espècies.
-2 Són infraccions greus:
al El manteniment dels animals sense l'alimentació necessària ilo en instal-lacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari.
b) Lesterilització, la pràctica de mutilacions
i el sacrifici d'animals sense control veterinari
o en contra de les condicions i requisits establerts per aquesta Llei.
e) La no-possessió o la possessió incompleta
del registre establert per aquesta Llei per als establiments de venda d'animals.
d) La caça i la captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm, fora dels supòsits o amb
vulneració de les condicions i els requisits establerts per l'article 22.
e) La pesca, la tinença, el tràfic i la venda
de peixos i crancs de menys de 8 cm de longitud,
fora dels supòsits o amb vulneració de les condicions i re(¡uisits establerts per l'article 21.
f) La venda i la utilització d'arts prohibits per
a la captura d'animals per l'article 33 o amb vulneració de les condicions i els requisiLS establerts
per aquesta Llei.
g) La no-vacunació ilo la no-realització de
tractaments obligatoris als animals domèstics de
companyia.
h) Lincompliment de qualsevol de les con-I

dicions establertes per aquesta Llei per a les
agrupacions zoològiques de la fauna salvatge.
i) L'incompliment per par! de les instaHa~ions per al mamenimem temporal d'animals
de companyia de qualsevol de les condicions i
requisits establertS pel Capítol III del Títol 11.
j) La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública
d'especies, o dels ous i les éries d'aquestes, de
la fauna no autòctona declarades protegides per
tractats i convenis internacionals vigems a l'Estat
espanyol, si no posseeixen la documentació
exigida.
k) La caça, la captura en viu, la tinença, el
tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies,
o dels ous i les cries d'aquestes, incloses a
l'Annex 2 amb la categoria C.
I) La venda de pans i la dissecació de les especiés protegides incloses en l'Annex 2 amb la
categoria C o dels productes obtinguts a partir
d'aquestes especies.
m) La venda ambulam d'animals de com pan~ia i la venda ambulant d'altres tipus d'animals
fora de mercats i fires legalitzades.
n) La caça de les espècies declarades protegides per l'Ordre General de Vedes, mentre dura
aquesta declaració.
-3 Són infraccions molt greus:
a) La celebració d'espectacles de lluites de
gossos i de galls.
b) El tir al colom, fora del supòsit previst per
l'article 4.4.
c) L'ús d'animals en espectacles, si l'espectacle,
els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin
objecte de burles o tractaments aminat urals o
po! ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen.
d) La.caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, d comerç i l'exhibició pública
d·cspè<..-ies, o dels ous i les cries d'aquestes, o qUaI~'ol part o producte obtingut de les espècies de
!J. fauna no autÒ<:lOna declarades altament protegides o en perill d'<:,xtinció per tractats i con\enis internacionals o vigents a l'Estat. espanyol..
e) La captura en v;u, la caça, la tinença, el
tràfic, el comerç i exhibició pública d'espècies,
o dels ous i les crie~ d'aquestes, incloses a
l'Annex 2 amb les categories A i B.
f) La venda de parts i la dissecació de les espècies protegides ineloses a l'Annex 2 amb le~
categories A i B o dels productes obtinguts a
partir d'aquestes espècies.
g) El maltractament i les agressions físiques
als animals.
h) L'abandó d'un "nimal de companyia.
i) l!incompliment, pels establiments de venda
d'animals, de l'obligació establerta per l'article
38.l.c) .

CAPÍTOL

II

Sancions
Article 43
-I
infraccions comeses contra aquesta
Llei són sancionades amb multes de 10.000 pessetes a 2.500.000 pessetes.
-2 La imposició de la multa pot comportar
el comis dels animals objecte de la infracció i,
en tots els casos, el dels arts de caça o captura
i dels .Ïntruments amb Què s'hagi realitzat.
-3 La comissió de It:s infraccions previstes per
l'article 42.3, lletres a) i i), pot comportar el tancament de les instaHacions, els locals o els establiments respectius.

Les

Article 44
-I Les infraccions lleus són sancionades amb
multa de 10.000 a 50.000 pessetes; les greus,
amb multa de 50.000 a 250.000 pessetes, i les
molt greus, amb multa de 250.000 a 2.500.000
pessetes.
-2 En la ímposició de les sancions s'ha de
tenir en compte, per a graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries,
els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjuGici
causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre iHícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions.
-3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca ha d'establir per reglament una valoració
de les diferems espècies de la fauna protegida,
a l'efecte de graduar la imposició de les sancions.
Article 45
La imposició de qualsevol sanció prevista per
aquesta Llei no exclou la responsabilitat civil i
l'eventual indemnització de danys i perjudicis
que puguin correspondre al sancionat.
Ar!icle 46
-I Per a imposar les sancions a les infraccions
previstes per aquesta Llei cal seguir el procediment sancionador regulat per la L1ei'de Procediment Administratiu.
-2 Les entitats locals poden instruir, en Qualsevol cas, els expedients infractors i elevar-los
a l'autoritat administrativa competent perquè els
resQlgui.
Article 47
La impo sició de les sancions previstes per a
Ics infraccions correspon :
a) AI Cap dels· Serveis Territorials o al s de-
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legats del Govern de la Generalitat, en el cas de
les infraccions lleus.
b) AI Director General de Política Forestal,
al Director General de Producció i Indústries
Agroalimentàries 'o al Director del Joc i Espectacles, en el cas d'infraccions greus.
c) AI Conseller d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca o al Conseller de Governació, en el cas
de les infraccions molt greus.
Article 48
-I Mitjançant els seus agents, l'Administració
pot comissar els animals objecte de protecció
sempre que hi hagi indicis racionals d'infracció
de les disposicions d'aquesta Llei.
-2 El comís té el caràcter de preventiu fins
a la resolució de l'expedient sancionador corresponent, a la vista del qual l'animal pot ésser
retornat al propietari o esdevenir propietat de
l'Administració, la qual el pot cedir a institu~
cions zoològiques o de caràcter científic, retornar-lo al país d'origen, dipositar-lo en centres
de recuperació o alliberar-lo en el medi natural,
si es tracta d'una espècie de la fauna autòctona.
-3 Si el dipòsit prolongat d'animals procedènts de comís és perillós per a llur supervi~
vència i cal alliberar-los immediatament, l'animal ha d'ésser lIiberat en el medi natural per
membres del Depanament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en presència de testimonis.

quals han d'ésser classificades segons el seu grau
de sensibilitat en aquest aspecte.

DISPOSICió TRANSITÒRIA

-I De la manera que s'eslablirà per reglament, els qui posseei~en animals pertanyents al
grup d'espècies de la fauna no autòctona ho han
de notificar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca abans d'un any com plat des de
l'entrada en vigor d'aquesla Llei.
.
-2 Per al curs escolar 19SR-1989 i successius
el Consell Executiu ha de pro¡!famar campanyes
divulgadores del contingut d'aquesta Llei entre
els escolars de Calalunya.
DISPOSICiÓ FI/'IAL

Aquesla Llei entrarà en vigor al cap de vint
dies d'ha~er estat publicada al DOGC
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al
seu compliment i que els Tribunals i Autoritats
als quals pertoqui la facin complir.
Palau de ta Generalitat, 4 de març de 1988
JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya
JOSEP MIRÓ I ARDEVOL
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Primera
Dins d'un any a partir de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei, el Consell Executiu ha de procedir a marcar els exemplars vius de les espècies detallades per l'Annex 2 que són en mans
de centres de caràcter científic, cultural o educatiu.

Animals domèstics de companyia

Segona
Abans de 1992 el Govern de la Generalitat ha
de presentar al Parlament un projecte de llei de
regulació de la vivisecció, l'experimentació científica amb animals vius i la utilització d'animals
vius per a controls analítics. Aquest projecte
s'ha d'inspirar en el principi de la prohibició
d'aquestes pràctiques sempre que hi hagi algun
mètode in vitro de cost comparable i de fiabilitat reconeguda.
Tercera
Dins d'un any a partir de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei, el Consell Executiu, per decret,
ha de regular les activitats rotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar la reproducció de les diferents espècies protegides, les
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A/'I/'IEX

I

Totes les SUbespècies i varielats de gats (Felis

cat us).
Totes les subspècies i varietats de gossos

(Canis familiaris).

ANNEX

2

Espècies protegides de la fauna salvatge
autòctona
Categoria
MAMíFERS

lnsect(vors
C Rata mesquera Talpidae (Galemys pyrenaicus,

Desmana pyrenaica).
C Eriçó clar Erinaceidae (Aethec/¡inus algin/s).

Microquir.òpters
C Rates-pinyades, Rats-penats (totes Ics espècies).

Rosegadors

C Baldriga pufí ProCl:I/ariidae (Puffinus puf-

C Talpó de Cabrera Microlidae (Microlus ca-

finus).

brerae).

Pelecaniformes

Carn ¡'vars

C Corb mari einplon.allat Phalacrocoracidae

A Ós bru Ursidae (Ursus arCIOS pyrenaicus).
A Llúdriga comuna europea Muslelidae (Lulra

(Phalacrocorax ariS!Olelis).
C Corb marí gros P/.alacrocoracidae (Phalacrocorax carbo).
C Corb mari pigmeu Phalacrocoracidae (Pha lacrocorax pygmaeus).
B Pelicà cresp Pelpcanidae (Pelecanus crispus).
B Pelicà vulgar Pelecanidae (Pelecanus onocrotalus).
C Mascarell Sulidae (Sula bassa na).

lutra).
C Visó europeu Muslelidae (LUlreola IUlreala).
B Ermini Mustelidae (Mustela erminea).
B Gat fer - Gat salvatge Felidae (Felis sylves-

tris).
A Linx boreal Felidae (Lynx Iynx).
A Linx ibèric Felidae (Lynx pardina).
C Mangosta africana Herpestidae (Herpestes

Ciconiformes

inchneumon).
A Vedell mari Phocidae (Monachus monachus).

B Bernat pescaire Ardeidae (Ardea cinerea).
B Agró roig Ardeidai: (Ardea purpurea).
B Martinet ros Ardeidae (Ardeola ral/aides).
A Bitó comú Ardeidae (BOIOl/ruS slel/aris).
C Esplugabous Ardeidae (Bubu/cus ibis).
B Agró blanc Ardeidae (Egrella alba).
C Martinet blanc Ardeidae (Egrella garzella).
C Martinet menut A,deidae (lxobrychus mi-

Artiodàctils
B Cabra salvatge dels Pirineus BOI'idae (Cap ra

pyrenaica pyrellaica).
OCElLS

Gal'iformes
B Calàbria del bec blanc Gal'iidae (Gada

nutus).

adamsii).

C Martinet de nit Ardeidae (Nycricorax nycri-

B Calàbria agulla Gal'lïdae (Gal'ia arctica).
B Calàbria grossa Gal'iidae (Gal'ia immer).
13 Calàbria pel ila Gaviidae (Gal'ia strl/alO).

corax).

Podicipediformes

B Cigonya blanca Ciconiidae (Ciconia ciconia).
A Cigonya negra Cieúniidae (Ciconia nigra).
A Bec-planer Threskiornilhidae (Plaralea leu-

C Cabussó orellul Podicipedidae (Podiceps

corodia).

aurilus).

A Capó Reial Threskiornilhidae (Plegadisfal-

C Cabussó emplomalial l'odicipedidae (Podi-

cinel/us).
B Flamenc Phoenicopreridae (Phoenicoplerus

ceps cristatus).

ruber).

C Cabussó gris !'odicipedidae (Podiceps Ivise-

gen a).

Anseriformes

C Cabussó coll-negre !'odicipedidae (Podiceps

C Oca riellera grossa, subspècie de Groenlàndia

lIigrico/lis).

Anaridae (Anser albifrons flal'iroslris).

C Cabusset Podicipedidae (Tachybaptus rufi-

C Oca riellera pelita Analidae (Anser erylh-

col/is).

ropus).

!'roce¡'¡ariformes

C Morell buixot Anatidae (Ayrhya mari/a).
C Morell xocolater Atlalidae (Ayrhya tI)'roca).
B 'Oca de collar Analidae (Branta bernic!a).
C Oca de galta blanca Atlaridae (Braflla I('u-

C Ocell de tempesta Hydrobatidae (Hydrobates

pelagicus).
C Petrell oceànic Hydrobalidae (Oceanites

copsis).

oceanicus).

B Oca de coll roig Analidae (Branta rrdicol/is).
CMorell d'ulls grocs Analidae (lJucephala c!atl-

C Petrell cuaforcat Hydrobatidae (Oceano-

drama leucorrhoa).
C Petrell de Bulwer Procel/ariidae (Bulweria
bulwerii).
C Baldriga cendrosa Procel/ariidae (Calonectris diomedea).
C Fulmar Procel/ariic,'ae (Fulmarus glacialis).
C Baldriga petita Procel/ariidae (Puffinus assimilis).
C Baldriga capnegra Procel/ariidae (Puffinus
gravis).
C Baldriga grisa Procel/ariidae (Puffinus griseus).

o

guIa).
fi Cigne petit Analidae (Cygnus bewickii).
B Cigne cantaire Analidae (Cygnus cygnus).
B Cigne mut Anaridae (Cygnus olor).
B Xarxet mabrenc Anaridae (Mamaronella a/l-

guslirosrris).
C
C
C
C

Ànec fosc Analidae (Melanilla fUSCa).
Ànec negre Anaridae (MelonillO nigra).
Bec de serra petit Anaridae (Mergus ol/NI/uS).
Bec de serra gros Anaridae (Mergus mer-

ganser).
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e

Bec de serra mitjà Analidae (Mergus ser-

ralor).
A Ànec capblanc Analidae (Oxyura leucocep-

hala).

e

Eider Analidae (Somaleria mollissima).
A Ànec canyella Analidae (Tadornaferruginea).
B Ànec blanc Analidae (Tadorna ladorna).

Accipilriformes (rapinyaires diürns)
A Àguila pescadora Pandionidae (Pandion Iraliaelus).
'
e Astor Accipilridae (Accipiler genlilis).
e Esparver (vulgar) Aceipilridae (Aceipiler nisl/s)
A Voltor negre Accipilridae (Aegypil/s monacirl/s).
B Àguila daurada Accipilridae (Aquila chrysaelos).
A Àguila imperial Accipirridae (Aquila heliaca).
e Aligot (comú) Accipilridae (Buleo bUleo).
e Aligot calçat Accipilridae (Buleo /agopl/s).
e Àguila marcenca Accipilridae (Circa~/us galIicus).
B Arpella (vulgar) Accipilridae (Circus aeruginosus).
B Arpella pàHida Accipilridae (Cireus cyaneus).
B Esparver cendrós Accipilridae (Circus pygargus).
A Esparver d'espatlles negres Accipilridae
(E/anus caeruleus).
A Trencalòs Accipilridae (Gypaelus barballls).
B Voltor comú Accipilridae (Gyps fulvus).
B Àguila cuabarrada Accipilridae (Hieraaelus
fasciallls).
B Àguila calçada Accipilridae (Hieraaerus pennalus).
e Milà negre Accipilridae (Mill'us migrans).
B Milà reial Accipilridae (Mi/vus mi/ms).
B Aufrany Accipilridae (Neoplrron percnoplerus).
e Aligot vesper Accipilridae (?ernis apil'orus).
Fa/coniformes (rapinyaires diürns)
B Esme~la Falconidae (Fa/co columbarius).
B Falcó de la reina Fa/conidae (Fa/ca e/eonorae).
B Xoriguer petit Fa/conidae (Falco naumanni).
B Falcó pelegrí Fa/conidae (Falco peregrinus).
B Falcó mostatxut Falconidae (Fa/co mbbuleo).
e Xoriguer (comú) Fa/conidae (Fa/ca linnuncl/lus).
.
B Falcó cama-roig Fa/col/idae (Fa/ca l'cspcrIiI/liS).
GI//'/iformes
C Grèvol Telraonidae (Bol/asa bOl/asia).
II Perdiu blanca n'lraonidae (Lagopl/s mI/lI/S).
13 Gall fer Telru'onidae (Telrao riroga/lIlJ).
O Gall de cua forcada. subs¡x\::ie contincmal Te-

Imol/idae (7i'lrao lelrix lelrix. Lyrurl/s 1<,lrix).
[) Perdiu dc roca. subspècie dels Alps Plrusia-
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I/idae (A/cctoris gracca saxalilis).
[) Perdiu de roca, subspècie de Sicilia l'/rasiaI/iduc (A/('cloris gm<,ca ...lrilakeri).
O Perdiu xerra, subspècie d'Itàlia Phasianidae
. (Perdix perdix ilaliea).

Gruiformes
B Guatlla andalusa Turnicidae (Turnix sylvaI ica).

B Grua damiscHa Cruidae (Anlhropoides

I·irgo).
B Grua (vulgar) Cruidae (Crus grus).
Guatlla maresa Rallidae (Crex erex).
B Fotja banyuda Rallidae (Fu/iea crislala).
:\ Polla bla'a Rallidae (Porphyrio porphyrio).
Rascletó Rallidae (Porzana parva).
e Polla pintada Ral/idae (Porzana porzana).
e Rasclet Ral/idae (Porzana pusilla).
e Hubara Oliridae (Chlamydolis undulala).
A Pioc salvatge Olilidae (Olis Iarda).
Sisó Olilidae (Telrax lelrax).

e
e

e

Caradriformes
C Garsa de mar Haemalopodidae (Haemalopus

OSlra/egus).

e Garsa de mar de Canàries Haemalopodidae
rHaemalopus OSlralegus meadewaldoi).

e Remena-rocs Charadriidae (Arenaria inlerpres).

e Corriol camanegre Charadriidae (Charadrius
a/exandrinus).
C Corriol petit Clraradriidae (Charadrills dll-

bius).
C Corriol gros Charadriidae (Charadrius Iria-

·-ticu/a).
C Corriol pit-roig Charadriidae (Eudromias

morinel/us).

e Fredeluga esperonada Charodriidae (Hoploprerus spinosus).
C Daurada grossa Charadriidae (Pluvialis apri-

caria).
C Pigre (gris) Charadriidae (Pluvialis squala-

ro/a).

e XÏ\;tona (vulgar) Seolopaeidae (Aclitis hypo/f!Ucos).
C Territ tres-dits Scolopacidae (Calidris alba).
e Territ variant Seolopaeidae (Calidris alpina).
e Territ gros Se%paeidae (Calidris canutus).
e Territ bec-llarg Se%pacidae (Calidris fer-

rug(nea).

e Territ fosc Se%pacidae (Calidris maririma).
e Temt menut Se%paeidae (Ca/idris minuta).
C Territ de Temminck Sc%pacidae (Ca/idris

remminekii).

e

Becadell gros Se%paeidae (Callinago

media).

e Territ
cinel/us).

becadell Sc%pacidae (Umicola fal-

C Tetol cuabarrat Sc%pacidae (Limosa /ap-

ponica).

'c Tetol cuanegre Sc%pacidae fLimosa /imosa).
C Becadell sord Sc%pacidae (Lymnocryples
minima).

C Becut Sc%pacidae (Numenius arquala).
C Polit cantaire Sc%pacidae (Numenius
phaeopus).
C Poli: bec-fi Se%pacidae (Numenius Ien uiroscris).
C Batallaire Se%pacidae (phi/omaehlls pugna:r:).
C Gamba roja pintada Se%paeidae (Tringa
erythropus).
C Gamba groga petita Sc%paeid(le (Tringa f/a,·ipes).

C \'alona Se%pacidae (Tringa g/areo/a).

cephalus).

e Gavina menuda

Laridae (Larus minulus).

C Gavineta (de tres dits) Laridae (Rissa tri-

dac/y/a).

e Xatrac menut Laridae (Srerna a/bifrons) .
e Xatrac bengalí Laridae (Srerna benga/ensis).
e Xatrac gros Laridae (Srerna caspia).
e Xatrac rosat Laridae (Srerna dougallii) .
e Xatrac fosc Laridae (Srerna fuscara) .
e Xatrac (comú) Laridae (Srerna hirundo).
e Curroc Laridae (Sr¿rna ni/olica).
e Xatrac àrtic Laridae (Srerna paradisea).
e Xatrac bec-llarg Laridae (Srerna sandvicensis). ,
e Gavot A/cidae (A/L'a rorda).
e Fraret A/cidae (Frarercu/a arrica).
e Somorgollaire A/cidae (Uria aa/ge).

C Gamba groga grossa Sc%pacidae (Trillga

Columbiformes

"!("Ial/o/enea).

D Xixella canària Co/umbidae (Co/umba ju-

C Gamba verda Seo;opacidae (Tringa nebll-

noniae).

faria) .

e Xivita Sc%paeidae (Tringa ochropus).
e Siseta Sc%pacidae (Tringa slagnali/is).
e Gamba roja (vulgar) Sc%pacidae (Tringa tolanus).

e Territ rogenc Sc%pacidae (Tryngites subruficollis) .

e

Siseta cendrosa Sc%pacidae (Xenus cine-

reus).

e Torlit Burhinidae (IJurhinlls oedicl1emus).
e eames-lIarguesRecurviroslridae (Himal1lopus
himanlopus).
Bec d'alenaRecurviroslridae (Reeurvirostra
(LVOSella).
e Escuraflascons bec-gros Pha/aropodidae
(Pha/aropus fu/icari«s).
e Escuraflascons bec-fi Pha/aropodidae (Pha·
/aropus /obalus).
e Corredor C/areo/idae (eursorius cursor).
e Perdiu de mar C/areolidae (C/areo/a pralinco/a).
e Paràsit cuallarg Slercorariidae (Slercorarius
/ongicaudus).
e Paràsit cuapunxegut Slercorariidae (Stercorarius parasilicus).
e Paràsit cuaample Slercorariidae (Stercorarills
pomaril1us).
e Paràsit gros Slercorariidae (Stercororiús skua).
e Fumarell carablanc Laridae (eh/idonias
hybrida).
e Fumarell alablanc Laridae (Ch/idonias /ellcop/era).
e Fumarell negre Laridae (Ch/idonias nigra).
B Gavina corsa Laridae (Larus audouinii).
B Gavina cendrosa wridae (Larus can us).
B Gavina capblanca Laridae (Larus genei).
e Gavinot Laridae (Lams marinus).
B Gavina capnegra Laridae (Lams me/ano-

e

D Tudó canar1 Co/umbidae (Co/umba lroca~).
D Tórtora turca Co/ulr1bidae (SrreplOpelia decaocro).
e Cucut reial Cuculidae (C/amator grandarius).
D Cucut Cucu/idae (Cucu/us canorus).

Esrrigiformes (rapinycJÍres nocrllrns)
TylOnidae (Tyro alba).
B Mussol pirinenc Srrigidae (Aego/illsfunereus).
e Mussol emigrant Srrigidae (Asio f/mI/melis).
e Mussol banyut Srrigidae (Asio otl/s).
e Mussol (comú) Slrigidae (Athene nm·tlla).
B Ouc Srrigidae (Bllbo bubo).
e Xot Strigidae (Orus scops).
e Gamarús Slrigidae (Srrix a/llco).

e Òliba

eaprimu/giformes

e Enganyapastors Capririll1/gidae (Caprimu/gus
europaeus).,

e Siboc Caprimu/gidae (Caprimu/gus ruficollis) .
Apodiformes
O Falciot negre Apodidae (Apus apus).

O Falciol cuablanc africà Apodidae (Apus

caffer).
D Ballester Apodidae (Apus me/ba).
O Falciot pàl-lid Apodidae (Apus pallidus).
O Falciol unicolor Apodidae (Apus unicolor).

Coraciformes

e Blauet A/cedinidae (A/ceo allhis).
e Abellerol Meropidae (Merops apiaster).
e Gaig blau Coraciidae (Coracias garru/us) .
C Puput Upupidae (Upupa epops).

Pteroe/iformes
B Ganga Preroe/idae (Preroe/es a/ehata).
B Xurra Pleroe/idae (Pteroe/es orienta/is).
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Piciformes
D Picot (garser) siríac Picidae (Dendrocopos
syriacus).
B Picot negre Picidae (Dryocopus martius).
C Colltort Picidae (Jynx torquil/a).
C Picot garser dorsiblanc Picidai!l(Picoides
/euc%s).
C Picot garser gros Picidae (Picoides major).
C Picot garser mitjà Picidae (Picoides medius).
C Picot garser petit Picidae (Picoides minor).
C Picot tridàctil Picidae (Picoides /rydacti/us).
C Picot cendrós Picidae (Picus canus).
C Picot verd Picidae (Picus viridis).
Passeriformes
D Terrerola vulgar A/audidae (Ca/andrella
brachydac/ylla).
D Terrerola rogenca A/audidae (Ca/andrella rufescens).
C Alosa becuda A/audidae (Chersophi/us dupOnli).
C Alosa banyuda A/audidae (Eremophi/a a/pes/ris).
D Cogullada (vulgar) A/audidae (Ga/erida
cris/ala) .
D Cogullada fosca A/audidae (Ga/erida
/heklae) .
D Cotoliu A/audidae (Lullula arborea).
D Calàndria Alaudidae (Melanocorypha calandra).
D Oreneta cuablanca Hirundinidae (Delichon
urbica) .
D Oreneta cua-rogenca Hirundinidae (Hinmdo
daurica) .
D Oreneta (vulgar) Hirundinidae (Hirundo
rus/ica).
D Roquerol Hirundinidae (P/yonoprogne rupes/ris).
D Oreneta de ribera Hirundinidae (Riparia
riparia).
D Piula d.: Ics Canàries Mo/acillidae (An/hus
ber/helo/ii).
D Trobat Mo/acillidae (An/hus campes/ris).
D Piula gola-roja MOlacillidae (Anlhus cervinils).
D Titella Mo/acil/idae (All/hils pralensis).
D Grasset de muntanya MOlacillidae (Anlhus
spinolella).
D Piula del s arbres MOlacillidae (AnlhL/s Iriviulis).
O Cu.:reta blanca MO/(Jcillid{/(' (;\fO/(Jcilla alba) .
D Cuereta torrentera MOlacillidae (Molacilla
cillerea).
I) Cuereta groga Mo/acillidae (Mo/acillaf1ava) .
D Escorxador Loniidae (Lonius collurio).
D Botxí Loniidae (Lonius excubilor).
O Trenca Loniidae (Lonills minor).
O Capsigrany Loniidae (Lonius senalor) .
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D Merla d'aigua Cinc/idae (Cinc/us cinc/us).
O Cargolet TroglodYlidae (Troglodytes tro
I!.lodvles) .
DC~rcavores Prunellidae (Prunella collaris) .
O Pardal de bardissa Prunellidae (Prunella mo·
dularis).

MlIscicapidae
D Totes Ics espècies d'aquesta família : balquer,
boscalers, boscarles, cuaenlairat, rossinyols,
trist, pit-roig, mastegatatxes, bosquetes, cotxes,
merles, còlits, papamosques, mallerenga de bigoti s, mosquiters, bruel, reietó, bitxacs, tallaretes, tallarols, griva daurada.
D Espècies i gènere.s: Acrocephalus, Cercotri·
chas galaclo/es, Ce{(ia celti, Cislicola juncidis,
Erilhacus rubecula, Ficedu/a hypoleuca, Hippolais, Lacus/ella, Luscinia, Monlicola, Muscicapa slriala, Oenanlhe, Panurus biarmicus,
Phoenicurlls, Phylloscopus, ReguIus, Saxicola,
Syh'ia, 7itrdus /orqualus, Zoothera dauma .
Sc n'exceptuen: tord ala-roig, merla, toró
comú, griva cerdana, griva (Turdus ifiacus, . T
menda, T. philomenos, T. pi/aris, T. viscivorus).
D Mallerenga cuallarga Paridae (Aegilhalos
COL/dalLIS).
D l\lallerenga petita Paridae (Parlis aler).
D Mallerenga blava Paridae (Parlis caeruleus) .
D :-'1allerenga emplomallada Paridae (Parus
cris/allls) .
D Mallerenga carbonera Paridae (Parus major).
D Mallerenga d'aigua Paridae (Parus paluslris).
D Teixidor Paridae (Remiz pendulinus).
D Pica-soques blau Si{(idae (Silla europaea) .
D Pica-soques de Krüper Si{(idae (Silla krue·
peri) .
D Pica-soques cors Si((idae (Silla whileheadi) .
C Pela-roques Sillidae (Tichodroma muraria).
D Raspinell comú Cerlhiidae (Certhia brachydacly/a).
D Raspinell pirinenc Cerlhiidae (Cerrhia fami·
liaris).
D Hortolà cendrós Emberizidae (Emberiza
caesia) .
D Sit negre Emberizidae (Emberiza cia) .
D Sit cendrós Emberizidae (El1lberiza cine·
racca).
D Gratapalles Emberizidae (Emberiza cirlus).
D Verderola Emberizidae (Emberi¡p cilrinella).
D Hortolà Emberizidae (Emberiza hortu/ana).
D Repicatalons Emberizidae (Emberh;a schoeniclus).
O Sit blan.: Emberizidae (Pleclrophenax
nil'alis).
D Pinsà trompeter Fringillidae (Bucaneles gilhagineL/s).
O Passerell golanegre Fringillidae (CardL/elis
flammea).

D Lluer Fringillidae (Carduelis spinus).
D Durbec Fringillidae (Cocco/hraus/es cocco/hraus/es) .
O Pinsà (colmi) Frillgillidae (Fringilla coelebs).
O Pinsà mec Fringillidae (¡:'ringilla montiIringilla) .
O Pinsà de les Canàries ¡:'ringilfidae (Fringiffa
/¡,yt/ea) .
D Trencapinyes Fringiífidae (Loxia curviros/ra).
D Trencapinyes escocès Fringiffidae (Loxia
sco/ia).
D Pinsà borroner Frin¡:illidae (Pyrrhula pyrrhu/a).
D Llucareta Fringifficlae (Serinus ci/rinella).
D Pardal d'ala blanca Ploceidae (Montifringilla
niva/is).
D Pardal de passa Ploceidae (Passer hispanio/ensis).
D Pardal de roquer Ploceidae (Petronia peIronia).
D Estornell rosat S/wnidae (Stumus roseus).
D Oriol Oriolidae (Oriolus oriolus).
D Corndla emmantellada Corvidae (Corvus corone cornix).
D Garsa blava Corvidae (Cyanopica cyaf/us).
D Gralla de bec groc Corvidae (Pyrrhocorax
graculus).
D Gralla de bec vermell Corvidae (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) .
RÈPTILS

Quelonis (tortugues)
Tortugues de terra
C Tortuga mediterrània Testudinidae (Testudo
hermanni).
C Tortuga morisca Testudinidae (Testudo
graeca) .
Tortugues d'aigues continentals
C Tortuga d'estany Emydidae (Emys orbicularis).
C Tortuga de rierol Emydidae (.'vfauremys
caspica).
Tor(uguçs marines
B Tortuga careta Chelolliidae (Corella corella).
B iurroga verda Cheloniidae (CheloilÍa mydas).
B Tortuga carei Chelolliidae (Eretmochelys imbricara).
B Tortuga bastarda C:¡eloniidae (Lèpidochelys
kempii).
Torrugues marines
B Tortuga llaüt Dermochelidae (Dermochelys
coriacea).
Saures
D Dragonet (rosat) Gl:kkonidae (Hemydacrylus
rurcicus) .
D Dragó canari Gekkonidae (Tarenrola delalandii).

D Dragó (comú) Gekkonidae (Tarenrola mau;-;tanica).
B Camaleó Chamaeleonidae (Chamae/eo chamaeleon).
D Serp de vidre, vidriol o noia Anguidae (Anguis Iragitis).
D Serpeta cega o amfisbena cendrosa Amphisbaenidae (8lanus cinereus).

Sarganranes i llangardaixos
D Sargantana cua-roja o dels sorrals Lacerridae
(Acanthodacry/us ery/hrurus).
D Sargantana de Yalverde Lacerridae (A/gyroides march¡).
C Llangardaix de matoll Lacerridae (Lacerra
agilis).
[) Llangardaix d' Haria Lacerridae (Lacerta
at/antica).
O Llangardaix negre Lacatidae (La certa
gallo/i).
C Llangardaix (comú) /Acerridae (lAcerta
/<,pida).
O Sargamana l11unlan~cnca Lacer/idae (/ -acer/a
1Il0f//ico/u).
D Llangardaix verd nord-occidental Lacer/idae
(Lacerta schreiberi).
D Llangardaix gegant de Hierro Lacer/idae (Lacl'rra silllonyi).
D Llangardaix de Gran Canària Lacerridae (Lacerra stehtinii).
D Lluert o llangardaix verd Lacertidae (Lacerra
l'iridis) .
C Sargantana vivípara Lacer/idae (Lacer/a vi,'ipara).
C Sargantana comuna (ibèrica) Lacer/idae (Podarcis h ispan ica) .
D Sargantana balear Lacer/idae (Podarcis lillordi).
D Sargantana comuna europea o sargantana
grossa Lacerridae (Podareis muralis).
O Sargantana de Ics Pitiüses Lacer/idae (Podarós pi/yusensis).
.
D Sargantaner (comú) o sargantana de cua
llarga Lacer/idae (Psammodromus a/girus) .
D Sargantaner ibèric o sargantana cendrosa Lacertidae (Psammodromus hispanicus.
D Lludrió de potetes ibèric Scincidae (Cha/cide~
bedriagai) .
D Lludrió de pOleles o vlbrola Seineidae (Cha/eides ehalcides).
[) L!udrió de potetes can a ri Scincidae (Chalcides viridanus).
C%bres o serps
D Serp de f.:rradura Co/úbridae (Co/uber hippocrepis) .
D Serp verda i groga Colubridae (Co/ub er viridifavus) .
D Serp llisa Co/ubridae (Coroneifa aus/riaca) .
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D Gripau

JI/II/Clallls) .

D Serp d'Esculapi Co/ubridae (E/aphe /ongis-

su/anus) .

D
D
D
D
D

D Serp de caputxó Co/ubridae (Macroprolodon

diona/is).

cucllllalus).

D Granota saltadora Ranidae (Rana da/malina).
D Granota ibèrica Ranidae (Ralla iberica).
D Granota roja Ranidae (Rana lemporaria) .

sill/a).
D Serp hlanca Co/ubridae (E/aphe sca/aris).
D Serp verda Co/ubridae (fifa/p%il mOllspcs-

D Serp d'aigua (esc,urçonera) Nalrix maura.
D Serp de ~ollaret Co/ubridae (Nalrix nalrix).

puntejat

P!'/obalidal' (Pr/odI'I"S

D Serp bordelesa Co/ubridae (Coronella gi-

rondica).

Gripau (comú) Bufonidae (Bufo bufo).
Gripau corredor Bufonidae (Bufo ca/amila).
Gripau verd =Calàpet verd Bufo viridis.
Reineta europea Hylidae (Hy/a arborea).
Reineta (meridional) Hylidae (Hy/a meri-

A~!F1BIS

Urodels
D Salamandreta Sa/amandridae (Chiog/ossa /u-

silanica).

e Tritó

PEIXOS-OSTEÏCTIS

pirinenc Sa/all/alldridae (Euproclus

asper).
C Ofcgabous Sa/all/andridae (P/eurode/es wa/I/)
D Salamandra Sa/all/andridae (Sa/amandra sa-

/amandra).
D Tritó alpi Sa/amandridae (Trilurus a/peslris).
D Tritó ibèric Sa/amandridae (Tr;lurus boscai).
.D Tritó palmat Sa/amandridae (Tr;lurus hel-

\"f!I;CUS).
D Tritó verd o marbrat Sa/omolldridl1l' (TriluTUs

marmorall/s).

D Punxoset o espinós Gaslerosleidae (Gasleros-

D Tòtil ibèric Discog/ossidae (A/yles cislernasii).
D Ferreret Discog/ossidae (AlYlúmu/elensis).
D TÒlil o gripau llevadora Discog/ossidae (A/vO Granola pintada o gripau granotcr

.
Disco~/()S-

sidac (Discog/os.ws piclus).
'.
D Gripau d'esperons Pe/ohalidae (Pe/ohalcs
cll/lripes).
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Te/eoslis
Cipriniformes
D Fartet Ciprinodontidae (Aphanius iberus) .
D Samaruc Ciprinodonlidae (Va/encia hispaniea).
GaslerosleiJormes

Anurs

Ies ohslelricans).

Condroslis
Acipenseriformes
D Esturió Acipenseridae (Acipenser slurio) .

teus acu/eatus).
Scorpaeniformes
D Cavilat o cabilac COllidae (COIIUS gobio)

Perciformes
D Rabosa de riu o barb caní B/enniidae (B/en -

nius fluvial i/is) .
(88 .067.117)

,

Index

ADVERTIMENT A LA SEGONA EDICIÓ

9

PRESENTACIÓ

15

RELACIÓ DE COL'LABORADORS

23

I.

BASES ECOLÒGIQUES PER A UNA GESTIÓ DE LA NATURA, Ramo n Margalef

l,
2.
3,
4,
5.
lI,

Comentaris per a centrar el problema
L'energia, factor ecològic de base
Aspectes diversos de la conservació de la natura
Mecanismes de regulació
Per una planificació viable

33
37

47
59
67

CARACTERÍSTIQUES I PROBLEMES GENERALS DE LA NATURA ALS PAÏSOS CATALA NS

6, Aproximació al medi natural
6.1 LA GEA, Enric Aragonès, Josep M. Mallarach, Joan Rosell i Jo sep Trilla
A. E ls processos i l'estructura geo lògics
B. Els materials litològics
C. La geodinàmica

73

75
76

6.2 ELS SÒLS, Jaume Bech '
A. E ls
B , E ls
C. Els
D, Els
E, Els
F. Els
G, Els
H. Els
I. Els

Entisols
Verlisols
lnceptisols
Aridisols
Mollisols
Allisols
U/lisols
Spodosols
Hislosols

78
79
79
81

82
82
83
83
84

6,3 LA VEGETACIÓ, Oriol de Bolòs
A. L'alta muntanya (regió bóreo-alpina)
B. La muntanya mitjana plujosa (regió medioeuropea)
C. La terra baixa i la muntanya seca (regió mediterrània)
6.4 EL POBLAMENT FAUNÍSTIC, Enric Gadea, Francesc Español
i Josep-Antoni Alcover
A. La fauna pirinenca
B. La fauna de les garri gues i brolles de l'interior eixut
C. La fauna de les serralades costaneres
D. La fauna del migjorn valencià
E. La fauna balear

85
88
92

98
99

100
100
102

799

7. Problemes derivats de l'impacte de les actuacions humanes sobre el medi natural
El medi geològic
7.1

PROBLEMÀTICA DEL MEDI GEOLOGIC

7.1.1 Pro bl emes derivats del mal ús dels recursos geològics, Jordi
Ma carro, Joan Rosell, Jo sep Trilla , Josep M. Mallarach i d'al/re s
A.
B.
C.
D.

Les degradac ions pe r grans obres viàries i pe r activitats ext ractives
Les alteracions de la dinàmica fluvial i litoral
Els espo lis de jacime nts i cav itats
L'impacte de l'activitat agro-silvo-pastoral

7. (2 Problemes associats a ls riscos geològics, Jordi Corominas i
Jo sepA.Canas
A. Els aiguats i les riuades
B. Els esfondraments
C. Les esllavissades
D. Els te rratrèmols

105
106
109
110
110
112
112
117
119
121

El medi aquàtic
7.2

PROBLEMÀTICA DE LES AIGÜES CONTINENTALS

7.2.1 Limitació dels recursos hídrics disponibles, Alfons Bayó i Jordi
Corominas
7.2.2 Contaminació de conques hidrogràfiques i malmenament
d'aqüífers, Joan Armengol, Alfons Bayó, Jordi Corominas i Jo sep
Trilla
A. Les alteracions per embassament i ús viari de rius i llacs
B. Les alteracions per efecte de l' ac tivitat urbana, industrial
i agro-pecuària
C. La contaminació d'aqüífers per productes residua ls
D. La sobreexp lotac ió d 'aqüifers i la intrusió sa lina

7.2.3 Degradació de rius i eutrofització d 'e mbassaments, Joan
Annengo l, Dolors Planas, Narcís Prat i Antoni Vidal

124
125
126
127
128
133
141

PROBLEMÀTICA DE LES AIGÜES MARINES

7.3.1 Contaminació i alteració del litoral, Ferran Vallespinós
7.3.2 Degradació de les comunitats marines, Joan-Dom ènec R os

150
154

El medi edàfic
7.4

PROBLEMÀ TICA DELS SOLS

7.4.1 Consideracions generals, Jaum e Bech
7.4.2 Degradació edàfica, Jaume Bech
7.4 .3 Destrucció o pèrdua dels sòls, Lluís Villar, Josep Trilla
i Josep M. Mallara ch

156
157
160

La vegelació
7.5

D ESTRUCCiÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA PER OCUPACiÓ FÍSICA DEL TERRITORI,

Josep
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6

M. Camarasa i Oriol de Bolòs
Consideracions generals
Ocupació agrícola
Ocupació urbana i industrial
Ocupació per segones residències

ALTERACiÓ DE LA VEGETACiÓ ESPONTÀNIA PER EXPLOTACIÓ

7.6.1 Explotació foresta l, Oriol de Bolòs i Josep M. Mallara ch
(i X. Llimona)
7.6.2 Explotació ramadera, Pere Mon/serrat i Recoder
7.7

170
183

ALTERACiÓ DE LA VEGETACiÓ PER INCENDI

7.7.1 Consideracions generals, Oriol de Bolòs (i X. Llimona)
7.7.2 Capteniment del foc forestal, Lluís Trabaud
7.7.3 Causes del foc forestal i formes de lluita, Oriol de Bolòs

800

162
163
165
166

184
188
192

7 .8 ALTERACiÓ DE LA VEGETACiÓ PER ALTRES ACCIONS HUMANES
7.8.1 Pressió periurbana, Jo sep M. Camarasa
7.8.2 Pressió recreativa, Jos ep M. Camara sa, Ramon Folch i Guillèn
i Jordi Miralles
7.8.3 Contaminació de l'atmosfera i de les aigües continentals , Creu
Casas, Xavier Llimona i Ramon Folch i Guillèn
7.8.4 Contaminació de les .aigües marines, Lluís Polo
i Ferran Vallespinós
7.8.5 Tractament dels arbres viaris, Jaume Bot i Arenas

196
198
201
203
206

7.9 IMPACTE GLOBAL DE L'ACCIÓ HUMANA SOBRE EL PAISATGE VEGETAL

7.9.1 Efectes de l'impacte per estatges i zones de vegetació, Oriol
de Bolòs

208·

.

7.9.2 Usos del territori i reconversió forestal, Ramon Folc h i Guillèn

213

La fauna

7.10 RECESSiÓ DELS MAMíPERS INDíGENES
7.10.1 Consideracions generals, Joan-Ramon V ericad
7.10.2 Caça, Joan-Ramon V ericad
7.10.3 Alteracions provocades pels grans mamífers introduïts', JoanRamon Vericad i Josep-Antoni Alcover

7.10.4 Alteració d'equilibris; flagells, Jacint Nadal i Joaquim G osàlbez

215
218
220

221

7.11 RECESSiÓ DE L'AVIFAUNA, Jo aquim Maluqu er i Sostres (i S.R . Catalana d e
la S .E.O ., Mu seu d e Zoolog ía d e Barce lona. A. Histò ria N atural de l'A.
de Maó, J. Mayol, J. Nadal i J. Gosàlbez)

7.11 . 1
7.11.2
7.11.3
7.11.4

Consideracions generals
Destrucció d'hàbitats
Caça
Contaminació del medi; efectes dels plaguicides i dels canvis
de les tècniques agrícoles
7.11 .5 Alteració d'equilibris; flagells
7.12 PROBLEMÀTICA DELS RÈPTILS I DELS AMPlBIS, Joan-Pau Martín ez Rica

223
224
228
229
231
232

7.13 PROBLEMÀTICA DELS INVERTEBRATS TERRESTRES
7.13 . 1 Consideracions generals'; problemes de la fauna cavernícola,
Enric Gadea i Francesc E spañ o l

234

7.13.2 Lluita contra els flagells d'invertebrats; insecticides, Jacint
Nadal, Xavier Bellés i Francesc E spañol

7.1.4 PROBLEMÀTICA DE LA FAUNA DE LES AIGÜES MARiNES, Joan-Dom èn ec Ros
(i 1. Camp i 1. May ol)
7.14.1 Pesca industrial i esportiva
7.14.2 Rapinya d'escafandristes

236

238
240

7.15 PROBLEMÀTICA DE LA FAUNA DE LES AIGÜES CONTINENTALS, Adolf d e SoslOa,
Antoni Roig, Mon/serrat Dem es/r e, France sc-Josep d e Sostoa , Joa n
Mayol, D o lors Planas i Joan Annengol

7.15.1 Introducció d'espècies exòtiques i pesca
7.15.2 Pol·lució, dessecació, obres fluvials (preses, canalitzacions, etc.)

III.

EsPECIES I SISTEMES NATURALS AMENAÇATS

o

241
243

CONFLICTIUS

8. Espècies, grups o ambients amenaçats
8 .1 CORMÒFITS (PLANTES SUPERiOR S). Orio l d e Bolòs
(i J.Y. Leso uef, M .A . Cardo na i 1. Mayol)

247

8.2 TAL-L ÒFITS (PLA NTES INFERiORS), Creu Casas i Xa v i er Lim ona
(i E. Ballestero s, 1. Cambra, F.A. C omin i A. Gó m ez-Bo lea)

254

801

8.3 MAMÍFERS, Joan-Ramon Vericad, Joaquim Gosàlbez, Valentí Sans
i Coma, Teresa Claramunt i Adrià Casinos (i J.A. Alcover)

264

8.4 OCELLS, Joaquim Maluquer i Sostres (i J. Mayol, S.R. Catalana de la
S.E.O. i Museu de Zoologia de Barcelona)

268

8.5 RÈPTILS I AMFIBIS, Joan-Pau Martínez Rico

272

8.6 PEIXOS CONTINENTALS, Adolf de Sostoa, Antoni Roig, Montserrat Demestre
i Francesc-Josep de Sostoa

281

8.7 PEIXOS I INVERTEBRATS MARINS, Joan-Domènec Ros

283

8 .8 INVERTEBRATS CAVERNÍCOLES, Francesc Español i d'altres

285

8 .9 EL PATRIMONI GEOLÒGIC, Enric Aragonès i Josep M. Mallarach

291

9. Zones amenaçades o conflictives, Ramon Folch i Guillèn i d'altres

293

9.1 ZONA LITORAL

9.1.1 Problemàtica general (urbanització i turisme, ocupació total,
explotacions petrolieres, centrals nuclears)
9.1.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estanys litorals de la plana rossellonesa
Costa de la Marenda i cap de Creus
Badia de Roses i platja de Pals
El Montgrí i illes Medes
Marina brava del Baix Empordà i de la Selva i massís de Cadiretes
Delta del Llobregat
Camp de Tarragona, cap de Salou i litoral pròxim
Delta de l'Ebre
Illes Colwnbrets
Albufera de València i devesa del Saler
El Montgó, cap de la Nau i litoral pròxim
Litoral del Baix Vinalopó i del Baix Segura; l'Illa Plal1a
Litoral menorqui
Albufera de Maó i illa d'en Colom
Litoral mallorquí i arxipèlag de Cabrera
Albufera d'Alcúdia o de Mallorca, albufereta de Pollença i salobrar de
Campos

• Litoral eivissenc i fonnenterer

9.1.3 Zones preservades o a preservar
A. Zones legalment protegides
B. Zones de protecció desitjable

300
304
304
306
311
319
322
325
332
334
344
345
356
359
360

364
368
370
371

385
385
389

9.2 RERAPAÍS LITORAL

9.2.1 Problemàtica general (residències secundàries, implantació
industrial, explotació forestal, contaminació dels rius, etc.)
9.2 .2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics
•
•
•
•

Orgues d'Illa de Tet
ZOl1a volcànica d'Olot
Estanys de Banyoles i rodalia
Les Guilleries i el Collsacabra

• Les Gavarres

•
•
•
•

Turons de la Selva (Maçanet, Maçanes) i antic estany de Sils
Zona volcànica del Girol1ès i la Selva
El Montseny
Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac

• Montserrat

•
•
•
•
•
•
•

802

El Montnegre
Serra de Marina
Plana del Vallès
Collserola
Garraf-Ordal
Muntal1yes de Prades
Cardó

393

395
395

397
401
410
411
411
413
414
417
420
424
425
426
428
432
436

438

• Ports de Tortosa o de Beseit
• Penyagolosa
• Desert de le s Palmes i Agulles de Benicàssim, Serra d'Espadà, Serra
de Mariola i Serra d'Aitana
• La Font Roja
• Embassamel1ts d'Elx i del Fondo
• La Serra de TramLOllmUl

9.2.3 Zones preservades o a preservar
A. Zones legalment protegides
B. Zones de protecció desitjable

439
440
441
443
444
445
447
447
460

9.3 INTERiOR EIXUT

9.3.1 Problemàtica general
9.3.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics
•
•
•
•

Vedat de Fraga
Turon s de Maials i d'Almatret
Timol1 eda d'Alfés
Emhassamel11s d'Utxesa, Llorenç de Mon/gai i Cellers

9.3.3 Zones preservades o a preservar
A. Zones legalment protegides
B. Zones de protecció desitjable

465
467
467
467

468
468
470
471
471

9.4 PIRiNEUS I PREPIRiNEUS

9.4.1 Problemàtica general (explotació forestal i ramadera, pressió
turística i esportiva, centrals hidroelèctriques)
9.4.2 Indrets particularment interessants i/o problemàtics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estanys d'alta ¡nwl1anya
Vall d'Aral1
Aigüestor/es i Sal1/ Maurici
Valls d'Andorra
La Cerdanya i el Carlit
Valls de Ribes, Eina i Caral1çà
El Canigó
La Serra de l'Albera
L'A lta Garro/xa
Serra de Cadí, Moixeró i Pedraforca
Estal1Y de Montcor/è s
El Mon/sec

9.4.3 Zones preservades o a preservar
A. Zones legalment protegides
B. Zones de protecció desitjable

472
474
474
478
481

484
485
487
490
492
494
496
497
498

500
501
504

9.5 GRANS AGLOMERACIONS URBANES IIÑDfJSFRiALS

9.5. 1 Problemàtica general, Josep M. Camarasa
9.5.2 Problemàtica de l'eliminació i reciclatge de les deixalles
urbanes, Dom ènec Cucurull
A. Els sistemes de tractament de les deixalles domèstiques
B. La situació de l'eliminació de la brossa domèstica als Països Catalans
C. Les opcions per a un futur immediat

9.5.3 Tractament dels residus industrials a Catalunya, Domènec
Cucurull
A. La distribució territorial de la població i de la indústria
B. Les plantes per al tractament dels residus industrials
C. Consideracions finals

9.5.4 Ocupació d'àrees inundables, Jo sep Trilla
IV.

514
520

521
522
524
524

525
526
528
531

PER UNA GESTIÓ DE LA NATURA ALS PAÏSOS CATALANS

10. Orientacions per a una gestió ecològica, Jaume Terradas (i Teresa
Franquesa i Miquel Monge)

535

10.1 CONSIDERA CIONS GENERALS

535

1Ó.2 TREBALLS DE BASE

535

803

10.3

CREIXEMENT, DESENVOLUPAMENT, GESTIÓ

537

10.4

AGR1CULTURA I CONSERVACi Ó

538

10.5

GESTIÓ DE LES AlGUES

539

10.6

ACTIVITATS TURÍSTIQUES I RECREATIVES

540

10.7

EDUCACiÓ

541

11. Instruments jurídico-administratius de protecció i gestió

,.

11.1

SITUACiÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR, Lluís Pa/u zie

11.1.1 La Constitució de 1978 i els Estatuts d'Autonomia de les
Comunitats Autònomes
11 .1.2 Tipologia de les zo nes preservades
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Els Pa rcs Nacionals
Les Reserves Integrals
Els Para tges Naturals d'Interès Nacional
Els Parcs Naturals
Els Refugis de Caça i les Estacions Biol ògiques o Zoològiques
Els Llocs i els Paratges Pintorescs

11 .1.3 La protecció en el marc de les lleis urbanístiques
A. Els Plans Directo rs Territorials de Coordinació
B. Els Plans Generals Municipals i les Normes Subsidiàries
C. Els Plans Especials i les Normes Especials de Protecc ió
D. Els Catàlegs de Protecció

11.1.4 Les disposicions vigents (1987)
A. Àmbit jurídico-administratiu de Catalunya
B. Àmbit jurídico-administratiu de les Illes Balears
C. Àmbit jurídico-administratiu del País Valencià (Comunitat
Valenciana)
D. Disposic ions sobre la protecció d 'espècies animals i vegetals

11 .2

L EGI SLACi Ó (1987) SOBRE NATURA I MEDI AMBIENT A CATALUNYA, Xavier
Carceller

11.2.1 Disposicions sobre l' ordenació del territori
A. Sobre la planificació te rritorial
B. Sobre l'urbanisme
C. Sobre l'alta muntanya

11.2.2 Disposicions sobre la protecció espais naturals
A. La prolongac ió de la via urbanística: els Plans Espec ials
B. L'aplicació de la legislació estatal: la Lle i 15/ 1975 d'Espais
Naturals Pro tegits ·
C. La legislació marc' de l Parlament de Catalunya: la Llei 12/ 1985
d'Espais Naturals
D. Els espa is naturals de protecció especial

11 .2.3 Disposicions sob re les forests
11.2.4 Disposicions sobre la caça i la pesca
A. Sob re la caça
B. Sobre la pesca contin en tal
C. Sobre la pesca marítima

11 .2.5 Disposicions sobre les activitats extractives
11 .2.6 Disposicions sobre protecció ambiental
A. Sobre les aigües residuals
B. Sobre els residus industrials
C. Sobre la contami nació a tmosfèrica

11.2.7 Disposicions sobre les aigües continentals
11 .2.8 Disposicions sobre el patrimoni històric amb incidència
ambiental
A. Els Paratges Pintorescs i els Conjunts Naturals d'Interes Cu ltu ra l
B. La nova legislació estatal

11.2.9 Conclusions

804

549
549
551
551
553
554
555
556
557
558
559
559
560
561
562
562
565
565
566

567
568
568
569
569
570
570
570
571
573
573
575
575
576
577
577
578
578
578
579
579
580
580
580
581

/

12. Recapitulació de dades per a una estratègia amb iental global, Ramon
Folch i Guillèn

583

12.1 I NTRODUCCiÓ

583

12.2 POLíTI CA DE CONTROL D'IMPACTES AMBIENTALS

585
585
585
586
587
588
589
589
590

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2. 8

Activitats extractives
Caça i pesca
Activitats si lvo-pastorals
Agricultura
Impl antació urbana i industrial
Obres públiques
Activitat urbana i industrial
Freqüentació d'espais lliures; segones residències

12.3 POLÍTICA DE ZO NES I ESPÈC IES PRESERVADES
BIBLIOGRAFIA BÀSICA

591
603

BIBLIOGRAFIA DE TEXTOS ANTICS

612

APENDIX DOCUMENTAL

613

A. ÀMBIT JURÍDICO·ADMINISTRATIU DE CATALUNYA
B . ÀMBIT JURÍDICO·ADMINISTRATIU DE LES ILLE S BALEARS
C. ÀMBIT JURÍDICO·ADMINISTRATlU DEL PAÍs VALENCIÀ
D. DISPOS ICIONS SOBRE LA PROTECCIÓ D'ESPÈCIES ANIMALS I VEGETAL S

615
7 11
721
758

805

/

Dos anys després de la seva aparició (Diada del llibre de
1976) el ((Llibre B/anc de /a Gestió de /a Natura a/s Països
Cata/ans» era ja introbable a les llibreries: ((Natura, ús o
abús?)} (si hom prefereix el títol de la coberta), el ((Llibre
B/anc)} «tout court» (en el llenguatge quotidià dels naturalistes), havia estat un indubtable èxit editorial. Un èxit altrament esperable perquè existia aleshores un moviment
ecologista o conservacionista més o menys larvat, freturós de bases documentals, necessitat d'argumentacions sòlides com les fornides pel ((Llibre B/anc)}. L'obra,
en efecte, era i és una reflexió teòrica sobre les relacions
de l'home amb el seu entorn natural, i alhora una anàlisi
concreta de la problemàtica que aquestes relacions han
plantejat en l'àmbit geogràfic específic dels Països Catalans. No era, ni és, un plany abstracte o un posiciona ment
genèric desarrelat, sinó un inventari raonat de qüestions
amb nom i cognoms: la típica obra poc útil a usuaris
exòtics, de tan ajustada a la realitat dels usuaris autòctons. No una teoria general sobre la vialitat, sinó un precís
mapa de carreteres d'un territori determinat.
La present segona edició respon a la necessitat de fer
arribar aquesta mena d'informació als usuaris de final
dels anys vuitanta i de la dècada dels noranta. Una segona edició molt corregida i augmentada, que incorpora, a
més, un considerable apèndix de disposicions legals sobre la natura i l'entorn als Països Catalans; uns usuaris
que han de ser els mateixos de la primera edició, més un
nou important contingent de professionals del medi ambient (biòlegs, geòlegs, agrònoms, forestals, urbanistes,
etc.), d'educadors i de ciutadans interessats pel tema, sigui per raons cíviques, ètiques o simplement funcionals. I
és que mentre continui l'abús, caldrà pronunciar-se enèrgicament per l'ús.

