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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 12671
Decret 58/2006 d’1 de juliol, pel qual s’aprova el pla rector d’ús
i gestió del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de
Cabrera, per al període 2006-2012.
L’article 148.1.9 de la Constitució estableix que les comunitats autònomes
poden assumir competències en la gestió en matèria de protecció del medi
ambient.
L’article 149.1.23 de la Constitució estableix que l’Estat té competència
exclusiva en legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de
protecció.
D’acord amb el marc constitucional, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears assumeix, en virtut de l’article 11.7 de l’Estatut d’autonomia aprovat per
la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, competències en el desenvolupament
legislatiu i l’execució en matèria de protecció del medi ambient, normes addicionals de protecció, espais naturals protegits i ecologia.
El Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera (PNMTAC)
es declara com a tal en data 29 d’abril de 1991, mitjançant la Llei 14/1991 i
queda definit, d’acord amb l’establert per l’article 22 de la Llei 4/1989, de 27 de
març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, com una
mostra ‘d’aquells espais naturals d’alt nivell ecològic i cultural que essent susceptibles de ser declarats parcs, es declari la seva conservació com d’interès
general de la nació. Aquest interès s’apreciarà en raó que l’espai sigui representatiu del patrimoni natural i que inclogui qualque dels principals sistemes naturals espanyols que es contenen a l’annex de la Llei’.
La Llei 14/1991, de 29 d’abril, de creació del PNMTC estableix a la disposició final tercera el compromís de redactar el pla rector d’ús i gestió en el termini de 6 mesos des de la data d’aprovació del pla d’ordenació dels recursos
naturals.
El Reial decret 1431/1992, de 27 de novembre, aprova el Pla d’ordenació
dels recursos naturals del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de
Cabrera i posteriorment, en data 24 de febrer de 1995, amb el Reial decret
277/1995 s’aprova el Pla rector d’ús i gestió Parc Nacional Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera.
El dia 2 de desembre de 2004 es publica en el BOE la Sentència 194/2004,
de 10 de novembre, que estableix la necessitat que les administracions autonòmiques gestionin els parcs nacionals de forma exclusiva. Així declara inconstitucionals determinats articles de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació
dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, sense que impliqui la declaració de nul·litat immediata, la qual es difereix fins al moment en què les comunitats autònomes regulin les modalitats de gestió dels parcs nacionals de la seva
competència. Fins aleshores l’Estat i les comunitats autònomes cogestionen els
parcs nacionals.
El Parlament de les Illes Balears de la Comunitat Autònoma aprova en
data 26 de maig de 2005 la Llei 5/2005, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
Transcorregut el termini de vigència de sis anys determinat a la disposició
addicional única del Reial decret 277/1995, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús
i gestió Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, es revisa
aquest Pla mitjançant l’aprovació del present Decret del Consell de Govern de
les Illes Balears, d’acord amb el que estableix l’article 19.3 de la Llei 4/1989,
de 27 de març, modificada per la Llei 41/1997, de 5 de novembre (part no declarada inconstitucional per les sentències 35 i 36/2005, de 17 de febrer, del
Tribunal Constitucional), en relació amb l’article 31 de la Llei 5/2005.
Atès tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió d’1 de juliol de 2006,
DECRET
Article únic.S’aprova el Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional Maritimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera, per al període 2006-2012, que figura a l’annex, tal com
preveu la disposició final tercera de la Llei 14/1991, de 29 d’abril, de creació del
Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera i la disposició addicional única del Reial decret 277/1995, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, en relació
amb l’article 31 de la Llei 5/2005. Això no obstant, transcorregut aquest termini, la vigència del Pla es prorroga fins a l’entrada en vigor d’un nou pla rector
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d’ús i gestió.
Disposició Final.El Pla rector d’ús i gestió del parc Nacional Maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera comença a regir l’endemà de la publicació d’aquest Decret en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 1 de juliol de 2006
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller de Medi Ambient,
Jaume Font Barceló

PLA RECTOR D’ÚS I GESTIÓ DEL PARC NACIONAL
MARÍTIMOTERRESTRE DE L’ARXIPÈLAG DE CABRERA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Parc Nacional Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera es declara el
29 d’abril de 1991, mitjançant la Llei 14/1991. Per tant queda definit, segons el
que estableix l’article 22 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació d’espais naturals i de la flora i fauna silvestres, com una mostra d’«aquells espais
naturals d’alt valor ecològic i cultural que, essent susceptibles de ser declarats
parcs, se’n declari la conservació d’interès general de la nació». Aquest interès,
continua l’esmentat precepte, es valorarà tenint en compte que l’espai sigui representatiu del patrimoni natural i que inclogui algun dels principals sistemes naturals espanyols que conté l’annex d’aquesta llei.
La Llei 14/1991, de 29 d’abril, de creació del PMNTAC, estableix a les
seves disposicions finals el compromís de redactar-ne el Pla Rector d’Ús i
Gestió en el termini de sis mesos a partir de la data de l’aprovació del Pla
d’Ordenació dels Recursos Naturals. Es van aprovar mitjançant Reial decret
277/1995, de 24 de febrer, i Reial decret 1431/1992, respectivament.
Una vegada transcorregut el termini de vigència de sis anys fixat a la disposició addicional única de l’esmentat reial decret, se’n fa la revisió, el resultat
de la qual és aquest Pla Rector d’Ús i Gestió, que entrarà en vigor un cop que
sigui aprovat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el que
estableix l’article 19.3 de la Llei 4/1989, de 27 de març, modificada per la Llei
41/1997, de 5 de novembre.
1. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DE
GESTIÓ
Aquest apartat s’emmarca dins els objectius establerts en el Pla Director
de la Xarxa de Parcs Nacionals i de la Llei 14/1991, de creació del Parc
Nacional Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera, instruments legals
vigents el contingut dels quals es considera i desenvolupa evitant-ne la reiteració en aquest mateix document.
1.1. ObjeCTIUS DEL PLA Rector d’ÚS I Gestió
La finalitat d’aquest Pla Rector d’Ús i Gestió és establir els criteris de
gestió i definir les actuacions en el parc nacional durant el seu període de vigència, dins del marc de gestió establert per la Llei 4/89, modificada per la Llei
41/97, i assegurar-ne al mateix temps la coherència amb el Pla Director, instrument bàsic d’ordenació de la Xarxa de Parcs Nacionals i aprovat mitjançant el
Reial decret 1803/99, de 26 de novembre.
D’acord amb aquesta finalitat s’estableixen com a objectius els següents:
1.En matèria de biodiversitat
a)- Avançar l’inventari de la biodiversitat del parc nacional, particularment per a les espècies o grups taxonòmics menys coneguts (invertebrats terrestres i marins).
b)- Desenvolupar les actuacions de gestió que tendeixin a garantir l’estat
favorable de conservació de les poblacions animals i vegetals autòctones del
parc nacional, en particular de les espècies singulars, les endèmiques i les catalogades i protegides tant en l’àmbit nacional com en el de les Illes Balears.
c)- Restaurar les biotes naturals de l’arxipèlag, eliminar les espècies introduïdes i recuperar les extintes, en els casos en què aquestes operacions siguin
viables i ambientalment justificades.
d.- Avançar la coordinació i harmonització de les activitats de gestió de
biodiversitat del parc amb què puguin desenvolupar-se altres administracions o
unitats amb competències sectorials implicades o mitjançant instruments concrets de col·laboració i particularment per a l’aplicació dels plans específics de
conservació de diferents espècies amenaçades en l’àmbit de la comunitat.
2. En matèria de valors culturals
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a) Mantenir les manifestacions arquitectòniques de valor històric i artístic
del parc nacional i integrar-les en els seus recursos interpretatius.
b) Recuperar aspectes de les activitats i maneres de vida dels antics
pobladors de l’arxipèlag de Cabrera.
c) Avançar l’inventari arqueològic i la divulgació d’aquests valors.

qual són aplicables a cadascuna d’aquestes àrees, s’estableixen les zones
següents:
a) Zona de Reserva. Són aquelles àrees que contenen valors naturals de
primera magnitud per la seva raresa, fragilitat, biodiversitat i interès científic, i
que requereixen el màxim grau de protecció.

3. En matèria d’activitats i aprofitaments
a) Regular els aprofitaments tradicionals i activitats compatibles amb la
conservació del parc nacional.

Es relacionen les àrees que s’inclouen en aquesta zona, els límits de les
quals es defineixen a l’annex I.

4. En matèria d’ús públic i interpretació ambiental
a) Minimitzar l’impacte produït pel visitant sobre els recursos del parc
nacional.
b) Consolidar un sistema d’ús públic que permeti difondre els valors del
parc i promoure una actitud favorable envers la conservació.
c) Diversificar i millorar l’oferta d’itineraris amb la promoció de noves
maneres de conèixer el parc nacional.
d) Avaluar els possibles impactes derivats de l’ús públic del parc.
e) Millorar i diversificar el sistema actual de permisos de busseig.
f) Fomentar la col·laboració amb les institucions educatives de la
Comunitat Autònoma.
g) Consolidar i actualitzar l’actual Programa d’Educació Ambiental del
parc nacional.
5. En matèria d’investigació
a) Impulsar línies d’investigació aplicada que permetin donar resposta a
les necessitats de gestió del parc.
b) Possibilitar les activitats d’investigació externa.
c) Divulgar els estudis fets en el parc nacional.
6. En matèria de seguiment
a) Mantenir una vigilància permanent sobre l’evolució dels sistemes naturals, recopilant la informació precisa sobre les variables fonamentals que marquen aquesta evolució.
b) Completar i mantenir un seguiment permanent sobre l’evolució i efectius de les espècies considerades singulars, endèmiques i amenaçades.
c) Fer un seguiment permanent de l’ús públic en el parc nacional, i posar
atenció especialment a la qualitat de la visita.
7. En matèria d’infraestructura
a) Optimitzar l’ús de les existents i compatibilitzar les noves amb l’entorn.
Les infraestructures sempre estaran enfocades cap a una millor atenció al visitant i a millorar la gestió i les condicions de treball en el parc.
8. En matèria de relacions amb l’entorn
a.) Fomentar les mesures que facilitin un marc harmònic de relacions
entre el parc i el seu entorn.
1.2. Criteris de gestió
Paral·lelament als criteris que guien la planificació de la Xarxa de Parcs
Nacionals establerts en el Pla Director:
a) Dins les activitats de conservació de la biodiversitat s’atendran preferentment els ecosistemes i les espècies amenaçades i/o endèmiques.
b) Es procurarà el control, i l’eradicació si escau, de les espècies al·lòctones, especialment de les invasores.
c) S’actuarà prioritàriament sobre les infrastructures no integrades en el
paisatge, i s’incorporarà el criteri de mínim impacte visual a tots els projectes
d’actuació.
d) S’atendrà la recuperació, restauració i manteniment del patrimoni
arqueològic.
e) No es desenvoluparan nous aprofitaments.
f) L’organització de la visita s’orientarà a la millora de la qualitat, i les visites s’organitzaran de manera que no hi hagi aglomeracions temporals ni espacials.
g) Els programes de sensibilització es desenvoluparan prioritàriament
amb aquells col·lectius més vinculats amb el parc.
h) Els projectes d’investigació s’hauran d’orientar cap a aquells punts en
què existeixin les mancances d’informació més importants o siguin més rellevants amb vista a la gestió del parc.
2. BASES JURÍDICONORMATIVES I DE REGULACIÓ D’ACTIVITATS
2.1. Zonificació del territori
2.1.1. Sistema de zonificació. Definició de categories.
De conformitat amb l’annex del Reial decret 1803/1999, de 26 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Pla Director de la Xarxa, les definicions del

a.1. D’àmbit terrestre: Les zones de reserva terrestre romanen sense modificacions respecte a l’anterior PRUG.
* Tots els illots, inclosa l’Illa dels Conills.
* Zona natural del cap Ventós, delimitada per la línia de crestes, que
partint del caló des Macs assoleix la cota 100, des d’on travessant el torrent de
s’Olla s’arriba al final de la pista nord, i es continua descendint fins a la punta
de Cala Emboixar.
* Zona des Burri, limitada pel Regaló des Burri fins a la cota 100 i d’aquí
descendint per la caiguda d’aigües, fins al Racó des Codolar, amb el vèrtex NW
del Codolar de l’Imperial.
* Zona S i W de Cabrera, limitada per la línia que va des de les Roques
des Codolar fins a la pista de ses Figueres, i que segueix cap al W i continua per
la línia de crestes del canal Llarg fins al puig de Cabrera, i des d’aquí, seguint
pel camí que arriba al coll de na Picamosques, fins que es descendeix fins a la
platja de s’Espalmador.
* Tots els avencs i coves, tret de la cova Blava.
a.2. D’àmbit marí (RM): L’actual sistema de zones de reserva marines es
considera insuficient, tant si s’apliquen criteris d’extensió (no arriba al 10%
mínim recomanat pels agents internacionals de conservació) com de representativitat, ja que determinats ambients com els fons de maërl no estan protegits en
el parc. Es modifiquen les actuals zones de reserva, que queden de la manera
següent:
* Cala Emboixar, des de la punta de Cala Emboixar fins al cap Ventós.
* Cala Santa Maria, des de la punta des Codolar de Santa Maria fins a la
punta des Revellar.
* Zona de l’Olla. Entre la costa i la línia que uneix l’extrem sud del caló
des Macs i la punta de l’Olla.
* Zona del Codolar de l’Imperial, des de la punta des Codolar fins a
l’Imperialet.
* Zona dels Estells, des del cocó de l’Encai fins a l’Estell Xapat i d’aquí
fins a la Guàtlera.
* Zona circumdant dels Estells de Fora i l’illot Imperial en un radi de 20
metres.
b) Zona d’Ús Restringit. Constituïda per àrees que presenten un elevat
grau de naturalitat i que poden suportar un cert nivell d’ús públic. Encara que
hagin pogut patir un cert grau d’intervenció humana, mantenen els seus valors
naturals en bon estat o es troben en fase de regeneració.
b.1. Zones d’Ús Restringit terrestre (ZURt). Inclouen els denominats
Itineraris d’Ús Restringit (obliguen a anar-hi amb un guia o autorització per part
del parc). Són les pistes i els senders següents:
* Camins i senders d’accés a la Bellamirada
* Camins i senders de pujada a na Picamosques
* Pista del cap Ventós
* Pista del port a Cala Ganduf, fins que es troba la pista del cap Ventós
I la resta del territori no inclòs en altres categories.
b.2. Zones d’Ús Restringit marí (ZURm):
I: Zones de busseig
I) Illa de ses Bledes. Rectangle definit per les següents coordenades UTM:
NE 496934-4332391; SW 496654-4332231.
II) Derelicte Ana Rosa. Rectangle definit per les següents coordenades
UTM: NE 497061-4335860; SW 496734-4335680. Apta exclusivament per a
bussejadors esportius amb titulació mínima d’Advanced o equivalent.
Prèviament s’haurà d’habilitar el derelicte per al busseig esportiu segur.
III) Zona de Cala Galiota, des del cap de Llebeig fins al Morro d’en Tià.
IV) Zona SW de l’Illa dels Conills, des de l’escull des Corrals fins al
Penyalar.
II.: Zones d’ancoratge diürn:
L’ancoratge requereix la preceptiva autorització administrativa de navegació. S’exclouen la pesca professional i el busseig amb escafandre autònom
com a usos permesos. Les zones són les següents:
I) 1a Zona de la coveta Roja, des del cap de sa Paret fins a la punta de
s’Espalmador.
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II) 2a Zona del port, des de la punta des Castell fins al moll.
III) 3a Zona d’ancoratge diürn des Burri, a l’àrea interior delimitada per
les línies que uneixen l’extrem S del caló des Macs amb l’Illa des Fonoll, i des
d’aquesta illa fins a la punta des Burri.
III.: Zones de regeneració.
I)- Zona de regeneració de l’Illa de ses Rates, des de la costa cap al W,
amb el límit de la línia que va des de na Freda (UTM 493360-4331478) fins a
la punta de n’Està Alerta (UTM 492850-4332309). Es permet en aquesta zona
exclusivament la pesca professional amb potera per a les embarcacions
autoritzades. L’ancoratge, el busseig i la navegació esportiva no hi són permesos.
II)- Zona de regeneració dels fons de maërl, delimitada pel rectangle
definit per les coordenades següents:
- 39º 06’ 30’’N/ 02º 53’ 30’’E
- 39º 06’ 30’’N/ 02º 55’ 30’’E
- 39º 07’ 30’’N/ 02º 55’ 30’’E
- 39º 07’ 30’’N/ 02º 53’ 30’’E
c)- Zona d’Ús Moderat. Constituïda per àrees dominades per un ambient
natural amb més capacitat per acollir visitants que en els casos anteriors.
Les àrees que s’inclouen en aquesta zona són:
c.1. Zones d’Ús Moderat terrestre (ZUMt). D’àmbit terrestre:
* Cala de ses Güies
* Platja des Campament
* Platgeta des Pagès
* Platja de s’Espalmador
* Camp de futbol
* Zona del Castell, inclosa aquesta construcció
* Zona del monument als francesos
* Zona del Celler, inclòs l’edifici i l’itinerari botànic
* Zona del far de n’Ensiola
* Itineraris d’Ús Moderat (no obliguen a anar-hi guiat per part del parc, és
a dir, poden ser autoguiats), són senders, camins i pistes que uneixen totes aquestes zones amb les zones i pistes d’ús especial:
* Camí al far de n’Ensiola pel coll Roig
* Camí de ses Quatre Quarterades
* Pista de la serra de ses Figueres
* Pista de pujada al Penyal Blanc
c.2. Zones d’Ús Moderat marí (ZUMm)
Sa Cova Blava
Totes les aigües restants del parc, llevat de les delimitades com a reserva
marina, com a zones d’ús restringit marí o com a ús especial.
d)- Zona d’Ús Especial. Constituïda per àrees de reduïda extensió on
s’ubiquen les construccions i instal·lacions majors. També alberga, amb criteris
de mínim impacte i de concentració de serveis, les instal·lacions que siguin
necessàries establir per a l’ús públic i per a les activitats de gestió i administració. A més, inclou aquelles instal·lacions preexistents que siguin necessàries
mantenir, així com les que hagin d’albergar serveis d’interès general de conformitat amb la finalitat del parc.
Les àrees que s’inclouen en aquesta zona són:
d.1. D’àmbit terrestre:
* Zona del port de Cabrera: instal·lacions portuàries, esplanada, edificacions, etc.
* Zona de campament militar
* Cases, moll des Pagès
* Heliport
* Rafal
* Instal·lacions de la Guàrdia Civil
* Observatori de la Bellamirada
* Penyal Blanc
d.2. D’àmbit marí:
- Zona de l’interior de la badia fins la línia que uneix pel punt més proper la boia de la punta de sa Creueta i la península del cap de Llebeig d’E a W.
2.1.2. Implicacions de la zonificació sobre el règim d’usos
Les capacitats de càrrega i requisits d’accés i ús de cada zona es detallen
a l’apartat 2.3 de règim d’usos, activitats i aprofitaments.
a) Zona de Reserva
1. Les activitats de gestió seran les mínimes, necessàries i indispensables
i hauran d’estar justificades.
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2. No es permetran els aprofitaments tradicionals.
3. No es permetrà la navegació ni l’ancoratge en aquelles zones marines
de reserva, llevat que sigui per motius de gestió o de seguretat de les persones.
b) Zona d’Ús Restringit
1. El públic i visitants podran accedir a les zones terrestres acompanyats
del personal del parc nacional, degudament acreditat.
2. Els aprofitaments tradicionals existents han de ser compatibles amb la
conservació en aquestes zones i només s’autoritzaran a la zona de l’hort de Can
Feliu i sempre que siguin conreus en què no s’emprin fertilitzants o biocides. En
qualsevol cas, es respectaran les condicions naturals de conservació dels recursos hídrics del parc.
3.- Pel que fa a les zones de busseig, s’establirà un sistema rotatori amb
un màxim de tres zones obertes. La selecció d’aquestes zones i els torns de
rotació seran aprovats per la Comissió Mixta.
4.- Pel que fa a les zones d’ancoratge diürn, aquesta activitat requereix la
preceptiva autorització administrativa de navegació i a la zona s’exclouen la
pesca professional i el busseig amb escafandre autònom com a usos permesos.
5.- Pel que fa a les zones restringides de regeneració, només es permet
l’activitat de pesca professional en els següents termes: A la zona de ses Rates
només es permet la pesca de calamar amb potera. A la zona de na Foradada
queda prohibida la pesca amb tremall. A la zona dels fons de maërl qualsevol art
o ormeig que toqui el fons.
c) Zona d’Ús Moderat
1.- L’accés públic és lliure a les zones terrestres, i són les zones marines
l’objecte de regulació específica. Els visitants podran disposar, si així ho volen,
d’un servei guiat per als itineraris inclosos en aquesta categoria. Eventualment,
els visitants podran disposar de guies de caràcter privat, sempre que tinguin la
corresponent acreditació del parc nacional.
2.- A la Cova Blava es podrà facilitar l’ancoratge o amarratge d’embarcacions autoritzades expressament per motius d’ús públic.
3.- Es permet el bany en les aigües adjacents a les platges d’ús moderat.
d) Zona d’Ús Especial
1.- L’accés a aquestes zones és lliure, tret d’aquelles edificacions no destinades a l’ús públic.
2.2. Normativa de protecció
Per tal d’assegurar el compliment dels objectius del parc, s’estableix la
següent normativa de protecció, en desenvolupament del règim sancionador de
caràcter general establert a la Llei 4/89, de 27 de març, modificada per la Llei
41/97, de 5 de novembre. L’òrgan gestor en particular, la direcció i el personal
de l’administració del parc nacional en concret, i la resta de les administracions
públiques en general, vetllaran pel seu compliment.
D’acord amb el règim general establert a la Llei 4/1989, de 27 de març,
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, modificada per
la Llei 41/1997, de 5 de novembre, i la Llei 14/91 de declaració del parc
nacional, per a la protecció dels recursos del parc i llevat dels casos d’ineludibles necessitats de gestió, seguretat o salvament, s’enumeren les conductes que
constitueixen una infracció.
Es considera incompatible amb la protecció de la flora i fauna; la conservació dels recursos hídrics i l’ús racional de l’aigua; la protecció dels recursos
geològics, culturals i del paisatge; l’ordenació de l’activitat dels visitants; la regulació de l’activitat comercial a l’interior del parc nacional; i en general la conservació i l’ús públic del parc nacional i per tant no es permetrà, excepte per
motius extraordinaris de gestió, la realització de les següents activitats:
a) Dipositar, abocar o llençar, enterrar o incinerar tota mena de runes,
materials, objectes, productes, substàncies o deixalles de qualsevol natura.
b) Introduir o alliberar substàncies químiques o biològicament actives, llevat de les autoritzades com a mesures de maneig i control de la vida silvestre.
c) Arrencar, collir, recol·lectar o extreure terres, àrids, pedres, roques minerals o qualsevol tipus de material geològic.
d) Extreure o alterar qualsevol objecte arqueològic, llevat dels oportunament autoritzats per l’òrgan gestor.
e) Captar aigües subterrànies, tret de les actualment en ús (mina de Can
Feliu i pou).
f) Incorporar a les aigües detergents, sabons, lleixius o altres tipus de substàncies o materials, excepte en les edificacions habitades.
g) Tallar, arrabassar, mutilar, destruir o danyar vegetals i collir o recol·lectar vegetals, parts dels mateixos, propàguls o restes.
h) Atreure, perseguir, molestar, danyar, capturar, matar animals i recollir
o recol·lectar els seus propàguls, restes o residus de la seva activitat.
i) Amollar, sembrar, trasplantar o algun altre tipus de propagació d’espècies animals o vegetals, ja siguin domèstiques o silvestres, i en particular introduir cabres, ovelles, cavalls o qualsevol herbívor tret de per motius de gestió.
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j) Fer foc a l’aire lliure amb qualsevol finalitat.
k) Abandonar, dipositar o llençar papers, pots, botelles, plàstics, llosques
o deixalles de qualsevol tipus.
l) Ocupar el parc nacional perquè hi atraquin embarcacions fora de les
zones expressament autoritzades i en les condicions que es determinen en aquest Pla Rector d’Ús i Gestió.
m) Establir tota mena de parades, llocs de venda, venda ambulant i tota
activitat comercial no autoritzada pel parc.
n) La instal·lació d’antenes, pantalles, artefactes que sobresurtin o altres
que afectin l’harmonia del paisatge.
o) Aterrar amb aeronaus o helicòpters, així com sobrevolar el territori del
parc a menys de 1.000 metres sobre la vertical de la seva cota màxima, llevat de
per ineludibles raons científiques, de seguretat, gestió o salvament.
p) Deteriorar o destruir la infraestructura pròpia del parc.
q) Realitzar per qualsevol procediment d’inscripcions, senyals, signes o
dibuixos, en el terreny, o en pedres, roques, vegetals o en els béns mobles o
immobles propis del parc.
r) Utilitzar colors fosforescents o cridaners a les façanes i instal·lacions i
artefactes. Les pistes tindran sempre que sigui possible la coberta d’un color
adaptat al paisatge, amb preferència de la gamma dels ocres o sienes.
s) Acampar en tot el territori del parc nacional, així com el bivac i la pernoctació a l’aire lliure no autoritzades.
t) Utilitzar megàfons, xiulets i instruments musicals, aparells de ràdio o de
reproducció de so amb un volum que resulti molest, així com proferir crits o xiulades i utilitzar botzines, xiulets i clàxons per a finalitats diferents de la seguretat.
u) Tota manifestació d’activitat publicitària, sense incloure en aquest epígraf l’activitat informativa del mateix parc.
v) L’activitat de professionals de filmació, fotografia, vídeo, etc., sense
l’autorització pertinent.
w) Capturar, molestar o perseguir els animals silvestres per qualsevol procediment.
x) Qualsevol tipus d’activitat cinegètica.
y) Realitzar qualsevol aprofitament dels recursos del parc no recollit en
aquest pla com a compatible amb les finalitats que n’han justificat la creació.
z) Navegar, ancorar i bussejar amb escafandre autònom sense disposar de
la preceptiva autorització d’acord amb les normes d’ús públic establertes en
aquest Pla Rector d’Ús i Gestió.
aa). Excedir la quota autoritzada per al transport col·lectiu de visitants.
bb) Accedir a terra en qualsevol punt diferent dels molls del port de
Cabrera.
cc) Circular fora de les pistes.
dd) L’accés o el trànsit per llocs no autoritzats.
ee) Volar en ala delta, parapent, ultralleuger, globus, etc., emprar estels i
llençar elements pirotècnics.
ff) Fumar mentre es transiti per qualsevol sender o pista fora de les àrees
d’ús especial.
gg) Dur armes de qualsevol tipus tret de les autoritzades per motius de
gestió o que els seus portadors siguin persones autoritzades a causa de les seves
comeses professionals.
hh) Practicar activitats de pesca declarades incompatibles a la normativa
vigent. De la mateixa manera, qualsevol activitat pesquera que no sigui artesana,
tradicional, professional i selectiva, i dins d’aquestes modalitats, aquelles que no
apareguin expressament autoritzades per modalitats i èpoques a la regulació
específica de pesca dins del parc nacional.
ii) El busseig en apnea durant els mesos de maig i juny a les zones de costa
on l’espècie Scyllarides latus fa la seva posta.
jj) L’exercici de la pesca esportiva en qualsevol de les seves modalitats.
kk) Totes les activitats que suposin una explotació directa dels recursos
naturals. S’exceptua la pesca artesana tradicional de caràcter professional, que
es realitzarà d’acord amb les determinacions que assenyali amb aquesta finalitat aquest Pla Rector d’Ús i Gestió.
ll) La navegació per l’interior de les aigües del parc tret de la necessària
per al compliment del que s’exposa a l’article 1.3 de la Llei de creació del parc
nacional (L. 14/1991, de 29 d’abril), la pesca artesana esmentada a l’apartat
anterior, la derivada de l’ús públic i de la gestió del parc, així com del compliment dels convenis de seguretat i salvament a la mar.
mm) Bussejar sense disposar de la corresponent autorització administrativa, i no acreditar el nivell de formació mínima requerida, en particular per al
desenvolupament d’aquestes activitats:
* Les immersions fora de les zones de busseig
* Les immersions des de terra
* La utilització de torpedes
* La tinença de qualsevol instrument que es pugui emprar per a la pesca
o l’extracció d’espècies marines, llevat del ganivet reglamentari
* La recol·lecció o extracció d’organismes o parts d’organismes vius o
morts, excepte per motius científics, prèviament justificats i autoritzats
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* L’extracció de minerals i/o restes arqueològiques. L’espoliació de derelictes tindrà la qualificació de falta molt greu.
* Alimentar els animals durant les immersions.
L’enumeració de les conductes anteriors constitutives d’infracció realitzades en els apartats anteriors no exclouen altres possibles conductes que
puguin ser també constitutives d’infracció d’acord amb la Llei 4/89 o qualsevol
altra normativa legal vigent.
L’Administració del parc nacional en particular, i la resta d’administracions públiques en general, en tutelaran el desenvolupament i compliment, en
l’àmbit que es determini com a propi d’aquestes normes de protecció.
2.3. RÈGIM D’USOS, ACTIVITATS I APROFITAMENTS
Dins d’aquest pla rector s’identifiquen com a compatibles, i se n’estableix
la regulació, els usos, activitats i aprofitaments següents:
2.3.1. Usos d’altres administracions amb presència a l’illa
A part de l’Administració gestora existeixen altres administracions amb
presència permanent al parc nacional i que hi desenvolupen activitats pròpies o
relacionades amb ell.
Per als aspectes relacionats amb la residència d’aquests grups, s’hauran de
tenir en compte els criteris i objectius d’aquest pla rector, en especial pel que fa
referència a estalvi energètic, consum d’aigua, tractament de residus, introducció d’espècies d’animals domèstiques i reducció de la presència de residents al
mínim necessari per a la realització de les funcions.
Específicament, pel que fa a les respectives activitats s’estableix el
següent.
2.3.1.1. Usos militars
De conformitat amb el que preveu la Llei 14/91 de creació del parc
nacional, es fa necessari elaborar un pla d’usos militars del parc nacional que
compatibilitzi l’activitat d’aquest ministeri amb els criteris i objectius del parc
nacional i molt especialment dels punts recollits en aquest pla rector, per això
s’estableix un termini de dotze mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest document.
2.3.1.2. Activitats de la Guàrdia Civil
Amb la finalitat de coordinar les actuacions amb l’Administració del parc
en matèria de control de la normativa ambiental vigent, s’establirà un protocol
d’actuacions conjuntes que s’haurà de revisar periòdicament.
Les activitats extraordinàries que afectin l’ús públic hauran de ser comunicades puntualment a l’Administració del parc, sempre salvaguardant la
necessària cautela en les operacions que pel seu contingut o finalitat requereixin un tractament reservat.
Les normes d’ús de les instal·lacions del parc a disposició de la Guàrdia
Civil s’hauran de regir pel que preveu aquest pla rector en matèria d’estalvi
d’energia i aigua, residus, nombre de residents reduït al mínim imprescindible,
utilització de productes tòxics, etc. Amb aquesta finalitat, el parc els dotarà d’un
manual d’ús que tendeixi a l’establiment de la normativa EMAS de gestió ambiental.
2.3.2. Pesca professional
La pesca artesana, tradicional i professional es manté regulada d’acord
amb les especificacions del Reial decret 1431/1992, mitjançant el qual s’aprova
el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals i el Reial decret 941/2001, mitjançant
el qual s’estableix el règim de protecció dels recursos pesquers del parc
nacional.
Activitats dels pescadors a l’illa de Cabrera:
Els pescadors inclosos en el cens podran pernoctar a l’illa de Cabrera únicament en les següents condicions:
- A la seva pròpia embarcació amarrats al moll principal en la ubicació que
se’ls designi
- A les casetes, els que tinguin adjudicació temporal
- Al refugi de pescadors.
Els dies que no puguin sortir a pescar, perquè siguin festius o caps de setmana, les embarcacions no podran estar amarrades en el port, així com en cap
cas hi podran estar amarrades embarcacions no incloses en el cens de flota
autoritzada, excepte per causes de força major. Aquestes embarcacions tindran
el mateix tractament que les d’esbargiment.
Així mateix, es prohibeix la utilització en el port d’alternadors o generadors de corrent a la nit, ja que és una zona de descans de treballadors i està dins
un parc nacional on s’ha de reduir al màxim la contaminació acústica.
L’ús d’aigua potable, d’energia, la gestió de residus, les normes de comportament, etc., seran els mateixos que per a la resta dels residents.
Les embarcacions de llista tercera incloses en el cens només podran
romandre amarrades al moll quan els patrons siguin presents a l’illa.
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2.3.3. Navegació i ancoratge
La navegació i l’ancoratge en el parc nacional són activitats compatibles
la pràctica de les quals requerirà una autorització administrativa. A la sol·licitud,
s’hi farà constar el nom i les dades del patró i de l’armador, així com de l’embarcació. S’hi inclourà una declaració en què constarà que s’està al corrent dels
requisits per al correcte ús de l’embarcació.
2.3.3.1. Navegació
1.- Les embarcacions que posseeixin l’autorització de navegació podran
amarrar a les boies del port o ancorar a les zones d’ús restringit d’ancoratge
diürn, entre una hora després de l’alba i una hora abans de la posta de sol,
respectant en tot moment els fons coberts de praderies de posidònia. El nombre
d’ancoratges autoritzats a les zones d’ancoratge diürn serà de 30 en es Burri, 12
a la zona del moll i 8 a la Coveta Roja.
2.- Els permisos de navegació tindran vigència anual.
3.- Sense perjudici del que estableix la llei de costes, la navegació s’haurà de fer a una velocitat màxima de deu nusos, i s’haurà d’evitar produir sorolls
excessius, ja siguin de motors, botzines, música, etc., amb l’objectiu de no alterar les colònies d’aus que tenen el seu hàbitat en aquestes costes. La velocitat al
port serà d’un màxim de dos nusos.
2.3.3.2. Ancoratge
1.- S’estableix un màxim de cinquanta permisos per dia per ancorar en el
port de Cabrera. El període màxim d’autorització oscil·larà, com a norma general, d’un a set dies, en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat de
punts d’ancoratge. La Direcció del parc estarà facultada per resoldre en cada
moment segons aquests criteris i en funció de l’època de l’any.
2.- Ocasionalment, es podrà permetre l’abarloament a embarcacions
amarrades a una boia, sempre que les condicions meteorològiques no posin en
perill la integritat dels amarradors, sota la responsabilitat dels armadors i patrons
i únicament durant el dia. En aquests casos la suma de les eslores de les embarcacions no podrà ser superior a l’eslora recomanada per a cada tipus d’amarrador o boia, és a dir: 12 metres per a les boies blanques; 15 metres, per a les
grogues; 20 metres, per a les taronges. S’exclouen d’aquesta possibilitat les
boies vermelles.
3.- La sol·licitud per ancorar s’emplenarà amb el full de sol·licitud corresponent, que facilitarà el parc, a través de fax, o per qualsevol altre mitjà que
s’habiliti, en el qual constaran les mateixes dades requerides per als permisos de
navegació, a més de la data sol·licitada per ancorar.
4.- Les embarcacions autoritzades hauran de confirmar a la custòdia del
parc la reserva el mateix dia de l’arribada, abans de les 17.00 hores. En cas de
no fer-ho, l’Administració del parc podrà disposar-ne i autoritzar una altra
embarcació. En aquells casos que per segona vegada no es comuniqui a
l’Administració del parc nacional l’anul·lació del permís (excepte per motius
degudament justificats), no es concedirà permís d’ancoratge en els dos mesos
naturals següents a la data d’expedició del darrer permís concedit i no aprofitat.
5.- Només es podrà pernoctar a la zona d’ús especial del port de Cabrera.
Amb aquesta finalitat s’han habilitat cinquanta boies d’amarrada.
6.- Les sol·licituds s’hauran de cursar amb un període màxim d’antelació
de vint dies i un mínim de dos.
7.- Per motius excepcionals, com ara la investigació, la seguretat o d’altres degudament justificats, l’òrgan gestor podrà acordar a proposta del director
del parc la concessió d’autoritzacions especials o restriccions d’ús fora dels prevists en els punts anteriors.
8.- En aquells casos en què la demanda de boies per a l’ancoratge superi
l’oferta existent, s’estableix una quota màxima de vint embarcacions xàrter i
trenta embarcacions privades. En cas de sobrar en algun dels dos grups podran
revertir en l’altre.
9.- En el cas d’embarcacions xàrter (de lloguer), l’empresa propietària de
l’embarcació serà responsable subsidiària de qualsevol infracció administrativa
que el patró o qualsevol persona embarcada en l’esmentada embarcació pugui
cometre.
10.- No es permetrà la pernoctació d’embarcacions amb wàter sense tanc
intermedi.
11.- L’Administració podrà establir una contraprestació econòmica pel
servei prestat en els termes que administrativament es determinin.
2.3.4. Busseig
1. Amb caràcter general i sempre que tingui com a finalitat la investigació,
la presa d’imatges o la contemplació dels fons marins, la Direcció del parc concedirà autoritzacions de busseig amb escafandre autònom en algunes zones
marines d’ús restringit (ZURm).
2. Les embarcacions de suport en superfície no podran romandre ancorades a les zones de busseig per un període superior a les sis hores, i s’hauran
d’amarrar a les boies temporals que s’habilitaran amb aquesta finalitat.
3. Els interessats a bussejar amb escafandre autònom hauran d’emplenar
un full de sol·licitud, disponible a les oficines del parc, i a més de l’objecte de
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la immersió, hi faran constar les mateixes dades requerides per als permisos de
navegació i d’ancoratge.
4. S’estableixen quatre zones possibles de busseig, tres d’ordinàries i una
restringida, de la manera i amb les limitacions següents.
* Zones de caràcter ordinari:
* Zona de Cala Galiota.
* Zona de ses Bledes.
* Zona SW de l’Illa dels Conills, des de l’escull des Corrals fins al
Penyalar.
* Zona de caràcter restringit:
* Derelicte Ana Rosa. Una embarcació i 10 bussejadors/dia màxim.
Prèviament s’haurà d’habilitar el derelicte per a un busseig esportiu segur.
5.- S’estableixen els següents nivells de formació mínims requerits per als
bussejadors a les següents zones de busseig:
Derelicte Ana Rosa. Apte exclusivament per a bussejadors esportius amb
titulació mínima d’Advanced o equivalent.
6.- Es reserva un 70 % del total de bussejadors autoritzats diaris per als
clubs de busseig, i el 30 % restant, per a usuaris particulars. En aquells casos en
què els usuaris particulars no cobreixin la quota assignada, les places vacants
seran reassignades, si escau, als clubs de busseig i viceversa.
7.- S’obren simultàniament les 4 zones amb les següents normes de regulació:
-El nombre màxim de bussejadors per dia es fixa en 40.
-28 places màxim per a clubs de busseig o empreses que organitzin aquest tipus d’activitats en dues embarcacions amb una capacitat màxima de 14 persones cadascuna.
-12 places per a particulars en un màxim de dues embarcacions.
8.- L’autorització de busseig amb escafandre no permet, en cap cas, l’accés a terra, ni l’ancoratge en altres àrees del parc que no siguin les assenyalades
per a la pràctica del busseig. Només es permetrà l’ús del sistema de boies semisubmergides temporals en aquelles zones en què per motius de conservació sigui
necessari.
9.- L’Administració podrà establir una contraprestació econòmica pel
servei prestat en els termes que administrativament es determinin.
La Direcció del parc podrà ordenar per a cada època de l’any les zones que
puguin emprar-se per a la realització d’activitats d’ús públic segons els criteris
de conservació. Tant per al busseig, com per a la navegació i l’ancoratge, aquesta informació estarà impresa en les respectives autoritzacions.
2.3.5. Transport col·lectiu
S’entén per visitants en transport col·lectiu aquelles persones que
accedeixen al parc nacional mitjançant l’abonament d’un bitllet de transport en
embarcacions de llista 6a de més de 12 places dedicades a aquesta finalitat que,
amb la deguda autorització de l’Administració del parc nacional, hi fan excursions diürnes amb l’objectiu de conèixer, visitar i gaudir de la natura i les
instal·lacions.
No és un transport regular entre dos ports, per la qual cosa les empreses
són les responsables dels seus clients des del començament fins al final de l’excursió.
Durant la vigència d’aquest PRUG i sempre subjecte a modificacions a la
baixa degudament justificades en funció de la gestió i conservació del parc
nacional i excepte durant les operacions de càrrega i descàrrega, es fixa la
capacitat de càrrega instantània de visitants en transports col·lectius (golondrines) per a l’illa de Cabrera en 300 persones simultàniament.
El transport de visitants es farà mitjançant concessió administrativa. Amb
aquesta mesura, es pretén millorar la qualitat de la visita i augmentar el grau de
satisfacció del visitant al parc nacional.
Aquesta concessió haurà d’estar licitada en el termini de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest document.
En el plec de clàusules es tindran en compte, a més d’altres aspectes que
consideri la Comissió Mixta, els punts següents:
- La qualitat de la visita prevaldrà sobre altres aspectes.
- Es tendirà a minimitzar l’impacte ambiental que hi puguin produir els
visitants.
- Es valorarà el coneixement de la zona per part del/s contractista/es.
- Es valorarà la qualitat, la comfortabilitat i el tipus d’embarcació així com
de la travessia.
- Es tindrà en compte la programació de la visita que s’ha de desenvolupar, i la informació que s’ha de donar per part de l’empresa, així com la versatilitat i la varietat d’opcions.
El Parc Nacional es reserva el dret de facilitar-ne al màxim el coneixement
al ciutadà a través de la visita; així, podrà organitzar mitjançant mitjans propis,
sempre en concordança amb els punts anteriors, i preferiblement en temporada
baixa, visites per a grups reduïts de persones. El calendari, així com el nombre
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de persones que el podran visitar, es comunicarà a l’empresa concessionària a
principi d’any.
2.3.6. Infraestructures, instal·lacions i habitatges
a)Les restauracions i rehabilitacions d’habitatges i instal·lacions hauran de
ser prèviament autoritzades per l’òrgan gestor, sense perjudici d’autoritzacions
que poguessin correspondre a altres òrgans, i han d’estar en harmonia amb les
tipologies tradicionals de la zona.
b)Tots els projectes d’obres d’infraestructura, independentment de les
seves característiques, inclouran des del començament les mides i pressuposts
necessaris per a l’estimació de la seva incidència ambiental, així com per a la
correcció, si escau, dels efectes negatius sobre el medi que les esmentades obres
produeixin, inclosos els accessos habilitats temporalment per a l’execució de les
obres. Serà requisit previ a l’autorització de l’administració competent l’emissió d’un informe favorable per part de l’òrgan gestor.
c)No es permet la construcció de nova planta a part de l’existent en la data
de declaració del parc nacional, a excepció de per motius de gestió, conservació
i seguretat.
2.3.7. Regulació d’altres activitats
En aquest apartat es regulen altres activitats no previstes fins el moment
en aquest pla rector, així com les activitats extraordinàries, definides pel Reial
decret 1803/1999, de 26 de novembre, com aquelles que no estiguin específicament regulades per les directrius establertes pel pla director.
Les activitats següents requereixen autorització per escrit del directorconservador per poder dur-se a terme:
a) Les activitats de cinematografia, ràdio, televisió, vídeo, publicitat i
semblants, que tinguin caràcter professional, comercial o mercantil, estaran limitades a les que tinguin una finalitat de divulgació, promoció institucional o que
estiguin relacionades amb la natura. En tots els casos es requerirà una
autorització especial. L’Administració del parc podrà decidir eventualment el
cobrament de taxes per aquests serveis.
L’autorització exigirà l’absència d’espectadors i podrà requerir-se el
dipòsit d’una fiança o la contractació d’una assegurança per part del promotor.
No podrà utilitzar-se cap tipus d’uniforme, insígnia o equip de l’Administració
del parc que pugui interpretar-se com a suport del parc a l’esmentada activitat
llevat que existeixi una autorització expressa de la Direcció del parc.
b) La realització d’actes especials
Excepcionalment i en concordança amb les directrius de gestió del pla
director, es podran autoritzar aquells actes de caràcter multitudinari, ja siguin
amb finalitat esportiva, relacionada amb espectacles públics o que consisteixin
en qualsevol tipus de sessions d’entreteniment o animació, si compleixen les
dues condicions següents:
* Que existeixi una associació significativa entre els objectius del parc i
l’activitat proposada i
* Que contribueixi a millorar la comprensió de la significació del parc per
part del públic.
No es permetrà, no obstant això, la celebració d’activitats l’objecte principal de les quals sigui de lucre, comercial o publicitari, o que exigeixin el
cobrament d’una tarifa especial d’accés, tret que l’activitat estigui directament
relacionada amb els objectius del parc.
c) Tota activitat comercial que s’hagi de desenvolupar en establiment fix
a dins el parc nacional.
d) L’actuació com a guia interpretador, guia turístic o informador a l’interior del parc.
El parc nacional podrà exigir-los uns coneixements mínims sobre el
mateix parc, una adequada qualificació i el coneixement d’un segon idioma.
e) La utilització de l’expressió publicitària «Parc Nacional
Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera», regulada per l’Administració
gestora, mitjançant les Instruccions sobre el procediment que cal seguir per a
l’autorització de l’ús d’anagrames i elements d’identitat gràfica de la xarxa de
parcs nacionals.
3. PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
A continuació es recullen de manera conjunta els criteris, objectius i activitats concretes que s’aplicaran en els diferents aspectes de gestió durant la vigència d’aquest PRUG.
3.1. En matÈria de conservació
En un termini de 24 mesos des de l’aplicació del PRUG, es prepararà un
sistema d’informació geogràfica de l’àmbit del parc nacional, per al registre i la
cartografia de la informació corològica de la fauna i flora del parc, tant terrestre
com marina.
3.1.1. Per a la conservació dels recursos naturals terrestres
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3.1.1.1. Per a la conservació dels recursos hídrics
a) Instal·lar comptadors individuals i registrar la informació de consums
per edifici. Acabat dos anys després de la posada en marxa del PRUG.
b) Avaluar amb precisió el consum actual anual i per mesos. Posada en
marxa abans de 24 mesos de l’aprovació del PRUG.
c) Reduir almenys un 10% el consum hídric anual procedent de fonts i
surgències del parc, durant el període de vigència del PRUG.
d) Realitzar una analítica de caràcter semestral de les fonts i dipòsits principals per mesurar-ne la potabilitat.
e) Elaborar un manual de bones pràctiques en relació al consum hídric per
a la seva distribució i ús intern pel personal del parc destinat a Cabrera. En 24
mesos a partir de l’aprovació del PRUG.
f) Instal·lar dessalinitzadores portàtils per a les aigües d’ús sanitari en el
període de vigència del PRUG.
g) Evitar l’accés públic a les zones de surgències naturals i ecosistemes
hipogeus.
3.1.1.2. Per a la conservació de la flora terrestre
a) Es farà un nou estudi florístic del Parc Nacional, amb la finalitat
d’establir possibles canvis en la composició i distribució de la biota que hagin
tingut lloc en els darrers anys, amb especial atenció als canvis potencials provocats per l’eliminació dels herbívors domèstics.
b) Es continuaran les mesures actives d’introducció, translocació i protecció especial de l’espècie Medicago citrina en diferents illots desratitzats.
c) S’ampliarà l’àrea de distribució actual de Medicago citrina a dos illots
més quan finalitzi el PRUG.
d) Establir una «llista vermella» de les espècies de flora autòctones, i
definir les 10 espècies més rares, singulars o amenaçades i revisar-ne les
mesures de conservació.
e) Eradicar, quan acabi el PRUG, Carpobrotus sp. i Nicotiana glauca del
parc nacional.
f) Controlar anualment, i en la mesura que sigui possible eradicar Oxalis
pes-caprae durant el període de vigència del PRUG.
g) Elaborar, en els dos primers anys de vigència del PRUG, l’atles de la
flora exòtica del parc, donant prioritat a les espècies en funció del seu grau d’amenaça.
h) S’incorporarà l’itinerari botànic del parc nacional, les seves
instal·lacions annexes i els seus programes de divulgació com uns dels elements
de suport a la gestió de la flora autòctona del parc.
3.1.1.3. Per a la conservació de la fauna terrestre
a) Mantenir desratizats els illots menors del parc mitjançant mesures anuals de control.
b) Desratitzar, en els dos anys següents a la publicació del PRUG, l’Illa
dels Conills.
c) Iniciar de manera intensiva la campanya de desratització de Cabrera
Gran, amb caràcter anual continu.
d) Eliminar, en el període de vigència del PRUG, Genetta genetta i Felis
catus com a espècies exòtiques de Cabrera Gran.
e) Mantenir en els actuals nivells el seguiment de l’avifauna del parc, en
especial les aus marines, les rapinyaires, les poblacions migratòries i les
endèmiques i/o amenaçades.
f) Declarar Calonectris diomedea /Podarcis lilfordi animal emblema del
parc nacional. Elaborar-ne material educatiu específic.
g) Elaborar un nou cens de les poblacions microinsulars de Podarcis lilfordi en el període de vigència del PRUG.
h) Elaborar, en el període de vigència del PRUG, l’atles d’espècies de vertebrats terrestres introduïts en el parc nacional, establint prioritats de gestió.
Estimació poblacional almenys de les següents espècies: Erinaceus algirus,
Orictolagus cunniculus i Testudo hermanni, a Cabrera Gran i a l’Illa dels
Conills. Cal elaborar-ho en el període de vigència del PRUG.
i) Elaborar la segona edició de l’atles d’aus que nien al Parc Nacional de
Cabrera. En el període de vigència del PRUG.
j) Inventari de papallones nocturnes. S’ha d’acabar en el període de vigència del PRUG.
k) Mantenir les mesures de control de poblacions de Larus michaellis.
l) Potenciació de l’avifauna, especialment de l’amenaçada, present al
parc, principalment d’aus marines, rapinyaires i Sylvia balearica.
m) Seguiment i protecció específics de les colònies de Puffinus mauretanicus, i determinació de la presència de noves colònies de cria a Cabrera Gran,
l’Illa dels Conills i illots.
3.1.2. Per a la conservació dels recursos naturals marins
3.1.2.1 Per a la conservació de la fauna marina
a) Per a la conservació dels recursos naturals marins i amb la finalitat
d’harmonitzar les mesures de protecció del medi marí del Parc Nacional de
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Cabrera amb les de l’adjacent Reserva Marina de Migjorn, queden protegides,
dins l’àmbit marí del parc nacional i amb caràcter general, les espècies següents:
Peixos
Squatina sp.
Scylliorhinus stellaris
Dasyatis centroura
Torpedo torpedo
Sphyrna sp.
Prionace glauca
Apterichtus anguiformis
Apterichtus caecus
H. hippocampus, H. ramulosus
Nerophis ophidion
Syngnathus abaster; S. acus, S. typhle
Argirosomus regius
Crustacis
Maja squinado
Mol·luscs
Charonia rubicunda
Conus mediterraneus
La captura accidental d’aquestes espècies s’haurà de notificar al Parc
Nacional en els informes de pesca corresponents, i s’hauran de tornar a la mar
de manera immediata els exemplars capturats.
b) Per motius de conservació dels fons i de la flora i fauna marines del
parc, l’ús del tremall queda prohibit a les zones d’ús moderat i restringit marí
entre l’1 d’octubre i el 31 de març, ambdós inclosos.
c) Harmonitzar, en un període de dos anys des de l’aprovació del PRUG,
les mesures de protecció d’espècies en aigües del parc amb les existents a la
zona de Reserva Marina de Migjorn, adjacent al parc pel seu extrem nord.
d) Mantenir el seguiment de les captures i dels estocs pesquers en aigües
del parc nacional en els seus nivells actuals.
e) Actuacions de divulgació i conscienciació social sobre el paper de la
pesca i les reserves marines en el Parc Nacional de Cabrera.
f) Valoració econòmica dels recursos pesquers del parc. En el període de
vigència del PRUG.
g) Elaboració d’un inventari, cens i cartografia de les espècies de crustacis
marins d’interès comercial presents a les aigües del parc nacional.
h) Es farà un estudi sobre la hipotètica presència de Patella ferruginea en
aigües del parc, i en cas negatiu, s’elaborarà un estudi per preparar-ne, durant el
període de vigència d’aquest PRUG, la reintroducció en aigües del parc
nacional.
i) Es posarà una atenció preferent a les espècies amenaçades de peixos
recollides en el Llibre vermell dels peixos de les Balears.
j) Determinació de les zones més importants de concentració d’adults i
reclutament de les principals espècies íctiques.
k) Es posarà una atenció preferent a les espècies de cetacis i rèptils marins
presents en el parc.
l) El Parc de Cabrera posarà una especial atenció al vell marí en relació a
l’hàbitat potencial i condicions ambientals de reintroducció, com a contribució
a la conservació de l’espècie en l’àmbit mundial i en el de les Illes Balears.
3.1.2.2. Per a la conservació de la flora marina
a) Establir l’atles i el catàleg d’espècies d’algues invasores.
b) Declarar la Posidonia oceanica planta emblema del parc nacional.
Elaborar-ne material educatiu específic.
c) Durant els dos primers anys de vigència del present PRUG s’elaborarà
una cartografia digitalitzada de, com a mínim, les següents capes d’informació
del conjunt de la zona marina del parc nacional: praderies de fanerògames
marines, tipologia de fons, coves marines i cavitats, derelictes.
d) Es farà un esforç especial per a la detecció, seguiment i control de les
espècies marines al·lòctones.
e) S’elaborarà un pla d’actuació davant possibles abocaments accidentals
de substàncies contaminants.
3.1.3. Per a la conservació del paisatge i els recursos culturals
a) Restauració i ordenació dels accessos del moll, inclosa l’esplanada del
port.
b) Restauració, millora i ordenació dels usos en els edificis del port.
c) Restauració, millora i ordenació dels usos en el campament.
d) Restauració i adequació paisatgística de les cases des Pagès i del moll.
e) Restauració, millora i adequació paisatgística de la platja de pícnic,
inclòs el camp de futbol.
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f) Restauració, millora i adequació paisatgística de les instal·lacions de
l’àrea de la badia de Cabrera.
g) Recuperació dels ametllers i figueres més emblemàtics de l’illa, com a
elements del seu paisatge cultural, sempre emprant el material genètic existent
a l’illa.
h) Instal·lació d’una conducció d’aigua entre el port i la Guàrdia Civil.
i) Reubicació de les antenes de comunicacions actualment situades a la
Miranda, a un altre lloc on hi hagi una millor cobertura i sempre cercant el
mínim impacte visual.
j) Es corregiran, en la mesura que sigui possible, els impactes visuals
derivats de la xarxa de pistes de Cabrera.
3.1.4. Per a la gestió de residus i l’optimització energètica
a) Elaborar un pla de residus. En 24 mesos a partir de l’aprovació del
PRUG.
b) Elaborar un pla d’emergències amb vista a abocaments accidentals i
marees negres. En 24 mesos a partir de l’aprovació del PRUG.
c) Elaborar un manual de bones pràctiques en relació a la gestió de residus
per a la seva distribució i ús intern entre el personal resident a Cabrera. En 24
mesos a partir de l’aprovació del PRUG.
d) Instal·lació de comptadors individuals, limitadors de potència i registre
de la informació de consum per edifici en 36 mesos a partir de l’aprovació del
PRUG.
e) Posada en marxa del registre i inventari d’aparells elèctrics del parc
nacional encaminats a la substitució dels aparells per uns altres de baixa intensitat i al control del consum. 24 mesos a partir de l’aprovació del PRUG.
f) Subministrament d’energia renovable per a almenys el 90 % del consum energètic de les infraestructures de l’illa de Cabrera.
3.2 EN MATÈRIA D’ÚS PÚBLIC i VISITeS
Ús públic és l’àrea de gestió del parc nacional que tracta dels aspectes
relacionats amb l’ús del parc per part dels visitants, i el compatibilitza amb la
seva conservació.
S’entén per visitant aquella persona que visita el parc o les seves
instal·lacions (centres d’interpretació) per gaudir i conèixer els seus valors sense
exercir-hi cap altre tipus d’activitat.
Els visitants del parc es diferencien en funció del tipus d’accés, d’interessos i de grup en les classes següents:
- Visitants que hi accedeixen en embarcació pròpia, ja sigui privada o de
lloguer.
- Visitants que hi accedeixen en transport col·lectiu.
- Visitants que accedeixen a les instal·lacions del centre o centres d’interpretació del Parc Nacional.
- Visitants que hi accedeixen a través dels programes d’educació ambiental organitzats pel Parc Nacional.
El seu accés pot ser individual (embarcació pròpia) o col·lectiu (grup
organitzat).
Per a l’organització d’aquest sistema, el Parc disposa d’un model organitzat segons una sèrie de directrius, un equip humà i una sèrie d’infraestructures
que, tot i que estan a disposició dels visitants, han de servir al mateix temps per
a gaudir, controlar i compatibilitzar la seva activitat amb la conservació del medi
natural.
3.2.1. Informació i divulgació
a) S’informarà de la normativa vigent en el parc nacional en els llocs de
major afluència de visitants, preferentment a través de la senyalització.
b) El contingut de fullets sobre la normativa s’adaptarà als diferents nivells d’usuaris.
c) L’Administració del parc divulgarà els recursos, serveis i normes del
parc per aconseguir una major comprensió i implicar en la seva conservació els
usuaris i la població de l’entorn.
d) Es promourà la diversitat idiomàtica del material informatiu, almenys
en castellà, català, anglès, francès i alemany.
e) Així mateix, es distribuirà material informatiu a empreses turístiques,
hotels, oficines d’informació i altres entitats interessades.
f) Es procurarà la integració del parc a les xarxes nacionals i internacionals d’espais naturals protegits.
3.2.2. Interpretació, educació ambiental i formació
a) S’instarà a les empreses de transport col·lectiu de visitants que
s’adaptin per permetre l’accés de discapacitats al parc.
b) Es continuaran desenvolupant activitats d’educació ambiental, per part
de l’administració del parc, adreçades a educadors de l’entorn de l’espai, escolars i públic en general.
c) Es fomentarà, a través de programes i cursos de formació de personal,
l’especialització dels treballadors del parc i l’eficàcia dels temes de la seva competència..
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3.2.3. Instal·lacions i infraestructures d’ús públic
Les infraestructures i instal·lacions seran harmonioses amb els recursos
del parc, compatibles amb els processos naturals, funcionals, energèticament
eficients, i utilitzaran en la mesura que sigui possible energies renovables.
Durant el període de vigència d’aquest Pla Rector d’Ús i Gestió, quedaran
en servei les instal·lacions d’ús públic següents:
a). Instal·lacions perifèriques
Centre de visitants de la Colònia de Sant Jordi
* Serveis bàsics:
Punt d’informació general de les visites.
Interpretació general del parc. Els temes que s’hi han de desenvolupar
són: la història, la pesca, la insularitat, les aus marines, el parc i la mar.
* Serveis complementaris: El centre disposarà de serveis complementaris
com ara botiga, llibreria i altres.
Torre d’en Pau
S’hi ubicaran les oficines del parc nacional i un centre d’interpretació de
la natura.
b). Instal·lacions a Cabrera i illots
Oficina de recepció de l’illa de Cabrera
* Serveis bàsics:
Punt d’informació general del parc.
Cantina del port
Les instal·lacions tradicionalment emprades com a cantina militar del port
s’adequaran com a bar, i es gestionaran mitjançant concessió administrativa. Es
podrà incloure un punt de venda a la concessió.
Castell de Cabrera
Es durà a terme l’adequació d’una sala interpretativa sobre la història
d’aquest edifici.
Museu Etnogràfic de Cabrera. El Celler.
* Serveis bàsics:
Exposició permanent de la col·lecció «Home i natura a Cabrera».
3.2.4. Camins i itineraris
Després de nou anys d’aplicació de les normes d’ús públic derivades del
PRUG de 1995 (RD 277/95), es considera convenient renovar-ne aspectes parcials, en particular la xarxa de senders i pistes transitables i utilitzables pels visitants del parc nacional amb l’objectiu de diversificar i actualitzar l’oferta d’itineraris, impulsant noves maneres de conèixer el parc.
Es restauraran i oferiran al públic els itineraris següents:
*Camí port - Platja des Pagès
*Camí platja des Pagès – Museu - monument als francesos
*Camí port - Castell
*Camí platja des Pagès – S’Espalmador i Castell - Guàrdia Civil.
La senyalització general del Parc i la dels equipaments d’ús públic
seguiran els criteris del manual de senyalització vigent per a la Xarxa de Parcs
Nacionals.
De manera general i llevat de canvis motivats per criteris de gestió i
autoritzats per la Direcció del Parc, els senders queden classificats en funció del
tipus d’itinerari de la manera següent:
a) Senders autoguiats
*Senders de vianants en el Centre de Visitants de la Colònia de Sant Jordi
*Camí des del moll principal fins a la platja des Pagès
*Pujada al Castell
*Monument als francesos - Celler
*Platja de s’Espalmador
b) Itineraris guiats
*Far de n’Ensiola
*Itinerari marí
*Camins i senders d’accés a la Bellamirada
*Pista del cap Ventós
*Pista del port a Cala Ganduf, fins que es troba la pista del cap Ventós
*Pista de la serra de ses Figueres
*Pista de pujada al Penyal Blanc
*Na Picamosques
3.2.5. Seguretat de les persones
S’elaborarà un pla especial de seguretat per a visitants i residents al parc
i les seves instal·lacions, així com un protocol d’emergències i actuacions
davant situacions de risc. Almenys es preveuran els següents casos: incendis
forestals, temporals, accidents de mitjans de transport, abocaments.
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3.3. En matÈria d’investigació
Tenint en compte que la capacitat del parc per acollir projectes d’investigació és limitada es donarà prioritat als prevists en aquest Pla Rector d’Ús i
Gestió. A continuació, per ordre de prioritats prevaldran aquells que:
*Estiguin encaminats a resoldre problemes derivats de la gestió
*Per la seva natura no puguin dur-se a terme fora del parc o requereixin
unes condicions ambientals difícilment repetibles fora del parc
*Estiguin avalats per una institució científica
*Estiguin àmpliament justificats tant en objectius com en metodologia
A més de complir els requisits anteriors, es valorarà positivament que
compleixin els aspectes següents:
*Que no requereixin mostratges intensius i que la seva metodologia sigui
molt selectiva.
*Que es facin preferentment fora de l’època estival.
*Que per la seva alta qualitat mereixin un tractament especial.
Amb caràcter general s’estableixen les següents condicions per a la seva
autorització:
a) L’autorització per al seu desenvolupament implicarà sotmetre’ls en la
seva execució a les condicions establertes per l’òrgan gestor, així com l’obligatorietat de remetre una còpia completa dels treballs realitzats i de cadascuna de
les publicacions que se’n poguessin derivar, esmentant-hi expressament la participació del parc nacional en el seu desenvolupament.
b) Per a l’autorització d’un projecte serà necessària la presentació d’una
memòria que reculli, almenys, una exposició de motius, els mitjans que s’hi
hauran d’emprar, les zones d’actuació, el personal que l’executarà i el pla de treball en el parc nacional.
c) No es permetran activitats d’investigació que comportin una greu afecció a l’ús públic, a l’execució dels aprofitaments autoritzats o que impliquin la
manipulació o destrucció dels recursos. Podran fer-se excepcions quan els
impactes generats tinguin una permanència mínima, el parc sigui l’únic lloc on
es pugui dur a terme aquesta investigació, el valor de la investigació sigui més
gran que l’impacte generat o que la investigació sigui essencial per obtenir
informació per a la gestió.
d) Tots els projectes d’investigació que s’hagin de dur a terme s’hauran
d’incorporar, perquè siguin considerats, al Pla Anual d’Actuacions.
e) L’Administració del parc promourà la col·laboració amb altres institucions i universitats nacionals i internacionals amb l’objectiu de fomentar la
investigació sobre els valors i processos naturals, l’ús públic, la relació del parc
amb el seu entorn social, la incidència de les activitats en els sistemes naturals i
per afavorir l’intercanvi científic i tècnic, amb la finalitat de contribuir a la protecció i gestió de l’espai protegit.
f) La Direcció del parc procurarà en la mesura que sigui possible donar
suport als projectes autoritzats amb els mitjans humans i tècnics disponibles.
S’estableixen les següents línies d’investigació com a prioritàries:
*Inventaris de fauna i flora
*Estudi de caràcter demogràfic i de variabilitat genètica de l’espècie
Medicago citrina en el parc
*Distribució de comunitats vegetals
*Avaluació de les poblacions animals
*Geologia terrestre i marina. Geomorfologia.
*Avaluació de comunitats marines
*Avaluació d’estocs d’espècies d’interès econòmic
*Projectes que afectin espècies catalogades
*Colonització i successió ecològica
*Productivitat marina
*Inventariar i catalogar restes arqueològiques
*Projectes que afectin processos ecològics globals
Aquells temes el coneixement dels quals és deficient i l’estudi dels quals
seria de gran utilitat per a la gestió del parc, i que es consideren prioritaris, són
els següents:
*Catàleg de biodiversitat terrestre de l’arxipèlag
*Catàleg de biodiversitat marina de l’arxipèlag
*Catalogació i distribució de totes les espècies introduïdes en el parc
*Catàleg de cavitats marines, inclosa la cartografia i estudis de catalogació de biodiversitat
*Cartografia completa de les praderies de fanerògames marines en aigües
del parc
*Atles d’endemismes
*Atles d’espècies d’interès especial
*Mapa de geomorfologia
*Estudi d’invertebrats endèmics
*Caracterització de les poblacions de P. lilfordi.
*Seguiment de les poblacions de quiròpters del parc nacional
*Estudi de les dietes alimentàries
*Estudi de l’evolució de les praderies de fanerògames marines
*Anàlisi dels fons arenosos del litoral
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*Estudis d’hidrologia
*Estudi de l’efecte socioeconòmic del parc nacional en l’entorn
*Inventari de recursos culturals i etnològics
Es duran a terme les accions concretes següents:
a) Establir la «capacitat de càrrega científica» del parc de Cabrera, en funció de criteris de disponibilitat d’espai en el parc.
b) Establir l’antic gimnàs del campament, reconvertit en laboratori, com a residència de científics oficial del parc nacional
c) Aprovar els projectes d’acord amb les línies prioritàries d’investigació del parc.
3.4. En matÈria de relacions amb l’entorn i difusió
a) Es fomentaran mesures que facilitin un marc harmònic de relacions entre el parc i el seu entorn. Es promourà la cooperació d’institucions, entitats i persones físiques per reduir-hi els impactes procedents de l’exterior.
b) Es potenciaran les actuacions que suposin la millora, la restauració i la conservació d’aquells edificis i instal·lacions tradicionals d’interès historicoarqueològic a l’interior del parc.
c) Coordinació i suport a grups i empreses de l’entorn l’activitat dels quals estigui relacionada amb l’educació ambiental i el turisme de natura a la zona.
d) Continuació de les iniciatives educatives adreçades als escolars de l’entorn i als diferents grups socials de la zona.
3.5. En matÈria de seguiment i Avaluació
3.5.1. Seguiment
El sistema de seguiment tindrà com a objectiu general fer més eficaç i facilitar la gestió del parc i es dissenyarà concretament per a les activitats de maneig
del medi, per analitzar i corregir els possibles efectes negatius de la pressió de les visites i per vigilar i predir riscs ambientals.
A part del seguiment diari de les incidències, es procedirà a la revisió del programa de seguiment i control des del punt de vista ambiental de les matèries
següents:
*Visites
*Embarcacions
*Activitats escolars
*Reserves hídriques
*Meteorologia
*Poblacions d’aus nidificants
*Estat de les comunitats vegetals
*Espècies introduïdes
*Activitats pesqueres
*Activitats militars
*Activitats de la població resident
*Activitats científiques
D’altra banda, es duran a terme les actuacions següents:
a)Seguiment continu de les activitats pesqueres autoritzades
b)Seguiment de l’estat natural de les comunitats marines, vigilant l’aparició accidental d’espècies foranes, especialment de Caulerpa taxifolia
c)Seguiment de l’àguila peixatera, el falcó de la reina i el pelegrí
d)Seguiment de l’ecosistema marí
3.5.2. Avaluació del segon PRUG del PNMTAC
Amb la finalitat d’avaluar el grau de compliment del PRUG i l’eficàcia de les mesures desenvolupades, s’estableix el quadre d’indicadors que figura a continuació.
INDICADOR

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

CONSERVACIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS
Edificis amb comptadors i registre de consum d’aigua individual (%)
Realització d’anàlisis fisicoquímiques semestrals de les fonts d’aigua (%)
Reducció 10% consum hídric anual procedent de fonts i surgències del parc (consum que s’ha
d’establir per persona i dia)
CONSERVACIÓ DE FLORA TERRESTRE
Disponibilitat de la llista vermella de les espècies de flora autòctona
Disponibilitat de l’atles de flora exòtica del parc
Nombre d’illots que s’incorporen a l’àrea de distribució actual de Medicago citrina
Eradicació de Carpobrotus sp. i Nicotiana glauca
CONSERVACIÓ DE FAUNA TERRESTRE
Disponibilitat de l’atles d’espècies de vertebrats terrestres introduïts en el parc nacional
Disponibilitat de la segona edició de l’atles d’aus nidificants al Parc Nacional de Cabrera
Disponibilitat de l’inventari de papallones nocturnes del parc nacional
Disponibilitat del nou cens de les poblacions microinsulars de Podarcis lilfordi
Desratització de l’Illa dels Conills
Eliminació de Genetta genetta i Felis catus de Cabrera Gran
CONSERVACIÓ DE FAUNA MARINA
Disponibilitat d’estudi econòmic sobre el valor dels recursos pesquers del parc
CONSERVACIÓ DE FLORA MARINA
Disponibilitat de l’atles i catàleg d’espècies d’algues invasores
Disponibilitat de cartografia digitalitzada de fanerògames marines
GESTIÓ DE RESIDUS
Disponibilitat d’un pla de residus
Disponibilitat d’un pla d’emergències en cas d’abocaments accidentals i marees negres
Obtenció del segell AENOR de gestió ambiental que verifica el compliment de l’EMAS del seu
sistema de gestió mediambiental
ÚS PÚBLIC I VISITES
Seguiment diari nombre visitants (mitjana dies anys)
Controls anuals realitzats de l’impacte del busseig sobre comunitats bentòniques a cada zona
Disponibilitat d’un pla de seguretat de visitants

COMPLIMENT D’OBJECTIUS
Situació de partida
Situació venciment
PRUG
0
anual

100
semestral

Consum actual

% menys

No
No
4
Dispers

Sí
Sí
6
Eradicat

No
No
No
No
Present
Present

Sí
Sí
Sí
Sí
Absent
Absent

No

Sí

No
No

Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

No

Sí

365
0
No

365
18
Sí
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3.6. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
3.6.1. Seu
La seu administrativa del Parc Nacional de l’arxipèlag de Cabrera és la seva
Oficina Administrativa, situada a Palma, Mallorca.
Està prevista la construcció d’unes oficines noves a la Torre d’en Pau, a Palma,
Mallorca.
3.6.2. Personal
El personal del Parc Nacional de l’arxipèlag de Cabrera, que dependrà funcionalment del director-conservador, estarà integrat pel personal que assigni
l’Administració gestora:
Les administracions públiques adoptaran les mesures necessàries per fer possible la disponibilitat de personal suficient per permetre el compliment dels objectius del pla rector.
Es promourà, a través de programes i cursos de formació, un sistema continu de
formació del personal que permeti una major especialització dels treballadors
del parc per a un millor compliment de les seves funcions. El director-conservador proposarà i autoritzarà l’assistència als esmentats cursos, garantint en tot
moment el correcte funcionament de l’Administració.
3.6.3. Organització administrativa
El parc, independentment de les atribucions de l’Òrgan Gestor adaptarà, sempre
que sigui possible, la seva organització administrativa al següent organigrama:
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que formen el perímetre del parc nacional.
Ús informatiu.
ÀREES A - F
XARXES ELÈCTRIQUES, DE SANEJAMENT, AIGUA POTABLE,
COMBUSTIBLE I EMISSARIS. Inclouen tots els sistemes de conducció de
llum, aigua, fecals i combustible existents, així com els seus diferents elements
i equips.
Ús d’abastament i evacuació
Xarxa de senyals del parc
Ús informatiu
ÀREA A. GUÀRDIA CIVIL. CE. COM. CEMENTIRI. EL CASTELL
ALJUBS. Aljubs de l’àrea de la Guàrdia Civil
Ús públic i administració
ÀREA B. PORT DE CABRERA
GRUA DEL MOLL: Instal·lació industrial existent sobre el moll principal
de Cabrera.
Ús en tasques de càrrega i descàrrega de material i equipament destinat al
parc nacional.
DESSALINITZADORA I CASETA: Construcció que alberga un conjunt
de dessalatge d’aigua marina.
Ús per a potabilització d’aigua salada.
CONJUNT DE BOIES I TRENS D’ANCORATGE DE LA BADIA DE
CABRERA: Conjunt de 50 boies d’amarrada i els seus elements necessaris, per
a l’ancoratge d’embarcacions a la badia de Cabrera.
Ús públic
ÀREA C. CAMP FOTOVOLTAIC, CENTRAL ENERGIA, ASSORTIDORS I CENTRAL RESIDUS
CAMP FOTOVOLTAIC: Camp de 360 panells fotovoltaics.
Ús per a obtenció d’energia radiant.
EDIFICI DE CONTROL DEL SISTEMA DE LA CENTRAL D’ENERGIA: Construcció que alberga tots els elements necessaris per a la rectificació i
acumulació de corrent procedent del camp fotovoltaic.
Ús per a transformació en energia elèctrica.
EDIFICI DE GRUPS GENERADORS: Construcció que alberga un conjunt de 2 grups generadors de 70 kW , que subministren corrent a la xarxa en
cas de demanda.
Ús per a obtenció d’energia elèctrica.
ASSORTIDORS: Conjunt que comprèn dipòsits de combustible, assortidors i caseta de recollida d’olis o fluids d’un sol ús.
Ús per a proveïment de vehicles, maquinària i embarcacions, i emmagatzematge de residus perillosos.
CENTRAL DE RECOLLIDA, SELECCIÓ I EMMAGATZEMATGE DE
RESIDUS: Conjunt tancat d’emmagatzematge de residus fins al seu transport.
Ús per a emmagatzematge de residus.

4. ANNEXOS
4.1. RELACIÓ I PREVISIÓ D’ÚS D’INFRAESTRUCTURES DEL
PARC NACIONAL
INTRODUCCIÓ
L’arxipèlag de Cabrera forma part del domini públic de l’Estat i està
afecte al Ministeri de Defensa d’ençà que el 1916, i per Reial ordre de la
Presidència del Consell de Ministres de 25 de juny, fou declarat d’utilitat pública i subjecte a expropiació forçosa per motius de seguretat de l’Estat.
No obstant això, l’ús de les diferents infraestructures, edificacions i
instal·lacions existents en el conjunt de l’arxipèlag, està regulat per diferents
acords posteriors en els quals el Ministeri de Defensa en cedia part de diferent
manera al Ministeri de Medi Ambient.
Amb posterioritat, l’Organisme Autònom Parcs Nacionals del Ministeri
de Medi Ambient ha anat realitzant diferents inversions en infraestructures,
habitatges i instal·lacions que han passat a ampliar els béns immobles de l’Estat
a Cabrera.
4.1.1. Infraestructures i instal·lacions de serveis generals en el parc
nacional
ÀREA MARINA
CONJUNT DE BOIES DE DELIMITACIÓ DEL PARC NACIONAL:
Conjunt format per les boies permanents de delimitació del parc nacional i tot
el conjunt necessari per al seu correcte funcionament, situades en els 5 vèrtexs

ÀREA D. CAMPAMENT MILITAR
INSTAL·LACIÓ s/n: Previsió aljub campament recollida de pluvials.
Ús administració parc nacional
DIPÒSITS REGULADORS D’AIGUA: Edificació que alberga els
dipòsits reguladors del cabal d’aigua cap a les diferents zones habitades de
Cabrera.
Ús per a la distribució d’aigua potable.
ÀREA E. CASA DES PAGÈS, PLATJA I ÀREA RECREATIVA
CONJUNT DE L’ÀREA RECREATIVA: Conjunt format per mobiliari
d’exterior i construcció rural de fusta coberta per material de bruc.
Ús recreatiu públic.
ESTACIÓ METEOROLÒGICA: Conjunt tancat format per una estació
meteorològica manual i una altra d’automàtica.
Ús per a estudis i seguiment de meteorologia de Cabrera.
HELIPORT. Previsió adequació heliport per a aterratges d’emergència.
Ús administració, emergències.
ÀREA F. CAN FELIU, JARDÍ BOTÀNIC, EL CELLER
JARDÍ BOTÀNIC: Infraestructura tancada que integra un conjunt de
parets de maçoneria en sec, rampes i sòls de pedra, que alberguen diferents
grups de plantes representatives dels diferents ecosistemes del parc nacional.
Ús interpretatiu públic.
DIPÒSIT D’AIGUA DE LA MINA: Dipòsit d’aigua de recollida de la
mina i pou del Celler.
Ús públic
ALJUB DEL CELLER. Aljub existent devora el museu del Celler.
Ús públic

18

BOIB

Num. 97

4.1.2. Relació i previsió d’ús d’infraestructures i instal.lacions d’ús
específic en el parc nacional

ÀREA A. GUÀRDIA CIVIL, CE. COM. CEMENTIRI, EL CASTELL
INSTAL·LACIONS CE.COM.
Ús Administració de Defensa.

Les infraestructures i edificacions d’us específic existents en el parc
nacional, segons la seva pertinença, són les següents:

ÀREA B. PORT DE CABRERA
INSTAL·LACIÓ NÚM. 13. Comandància Militar.
Ús Administració de Defensa.

INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS A CABRERA
INFRAESTRUCTURES

ÀREA D. CAMPAMENT MILITAR
INSTAL·LACIÓ NÚM 13: Vicaria
INSTAL·LACIÓ NÚM. 18: Pavelló allotjament comandaments
INSTAL·LACIÓ NÚM. 21: Pavelló allotjament tropa
Ús Administració de Defensa.

* De pertinença civil
FARS I BALISES NÀUTIQUES
Adscrits a l’Autoritat Portuària de les Balears, per delegació del Ministeri
de Foment.
Existeixen actualment 2 fars i 2 balises en el conjunt del parc nacional:

ÀREA E. CASA DES PAGÈS
INSTAL·LACIÓ NÚM. 30 - b: Habitatges personal U. A. LOG.
Ús Administració de Defensa.

FARS
‘Far de n’Ensiola’, situat a la península del mateix nom, a l’illa de Cabrera
Gran, orientat cap al sud i a ponent.
‘Far de na Foradada’, situat a l’illot de na Foradada, al nord de Cabrera,
domina les orientacions de ponent, nord i llevant.

GRUP 2: Ús conjunt
ÀREA A. GUÀRDIA CIVIL, CEMENTIRI, EL CASTELL
INSTAL·LACIÓ NÚM. 31. El Castell (Castell de Cabrera).
Ús interpretatiu

BALISES
Balisa de ‘Llebeig’, situada sobre el cap de Llebeig, domina les orientacions nord i oest.
Balisa d’entrada al port de Cabrera, situada a ‘Sa punta de sa Creueta’.
Tots d’ús públic.
MOLL
Pertinença a la CAIB adscrit a la DG de Ports de les Balears.
Moll principal de Cabrera.
L’ús dels molls es regularà de manera específica determinant zones d’atracada segons les embarcacions, temps permesos, etc., d’acord amb aquest document.
En cap cas els molls podran utilitzar-se com a port base d’embarcacions
alienes a l’Administració.
INSTAL·LACIONS D’OPERADORS DE TELEFONIA MÒBIL
En l’actualitat existeixen tres operadors de telefonia mòbil autoritzats a
l’interior del parc nacional: MOVISTAR, VODAFONE i AMENA.
Les instal·lacions estan ubicades a dalt de la Bellamirada, encara que
n’està previst el trasllat a plataforma única d’emissió a la zona del Penyal Blanc.
Consisteixen en:
Paràboles, panells fotovoltaics, acumuladors, rectificadors, etc.
Ús públic.
Moll principal de Cabrera, o del Nord.
* De pertinença militar
L’única infraestructura que actualment pertany al Ministeri de Defensa és:
‘Moll des Pagès’, o del Sud.
L’ús dels molls es regularà de manera específica determinant zones d’atracada segons les embarcacions, temps permesos, etc.
En cap cas els molls podran utilitzar-se com a port base d’embarcacions
alienes a l’Administració.
EDIFICACIONS
* De pertinença civil
En l’actualitat les úniques edificacions existents en el parc nacional, de
pertinença distinta a la militar són:
Habitatges del Far de n’Ensiola, situats en el mateix far.
Habitatge d’ordre núm. 10 «Grup de Ports de les Balears», situat en el port
de Cabrera i adscrit a la Dir. Gral. de Ports de les Balears.
Ús administració, manteniment de fars.
* De pertinença militar
La resta d’edificacions existents a Cabrera són de pertinença militar, però
l’ús està assignat, en major o menor mesura, a l’Administració del Parc
Nacional, segons les regulacions de l’Acord entre la Direcció d’Infrastructures
del Ministeri de Defensa i l’Organisme Autònom Parcs Nacionals per a l’ús de
les instal·lacions militars presents al Parc Nacional Marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera, d’abril de 2002, de la manera següent:
GRUP 1: Ús exclusiu militar
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ÀREA B. PORT DE CABRERA
INSTAL·LACIÓ NÚM. 16 baixos. Forn panificació. Previsió demolició.
ÀREA D. CAMPAMENT MILITAR
INSTAL·LACIÓ NÚM. 22. Dormitoris. Previsió habitatges personal.
Ús personal parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 24. Menjador de tropa. Previsió sala multiús personal.
Ús personal parc nacional/Defensa.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 27. Cuina. Previsió cuina i menjador.
Ús personal parc nacional/Defensa.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 29. Dutxes i lavabos tropa. Previsió dutxes i
lavabos per a personal.
Ús personal parc nacional/Defensa/externs.
GRUP 3: Ús Administració Parc Nacional
ÀREA A. GUÀRDIA CIVIL, CEMENTIRI, EL CASTELL
INSTAL·LACIÓ NÚM. s/n: Pavellons Guàrdia Civil. Previsió habitatges
personal.
Ús personal parc nacional/Guàrdia Civil.
INSTAL·LACIÓ NÚM. s/n: Antic cementiri. Previsió ús públic.
Ús interpretatiu
ÀREA B. PORT DE CABRERA
INSTAL·LACIÓ NÚM. 1. Caseta pescadors. Previsió habitatges ús
públic.
Ús públic pescadors censats.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 2. Caseta Comandància Obres. Previsió magatzem/habitatges ús públic/ personal/pescadors censats.
Ús públic/personal parc nacional/pescadors censats.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 3. Magatzem. Previsió habitatges ús públic.
Ús públic pescadors censats.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 4. Caseta pescadors. Previsió magatzem.
Ús magatzem Parc Nacional/pescadors censats.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 5. Refugi de pescadors. Previsió refugi ús públic.
Ús públic.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 6 a 9. Casetes pescadors. Previsió habitatges personal i garatge.
Ús personal parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 11. Dipòsit de queviures. Previsió sala interpretació marina.
Ús interpretatiu públic.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 12. Magatzem. Previsió sala interpretació i oficina recepció.
Ús administratiu i interpretatiu públic.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 14 pl. baixa. Contraposat/Pavelló. Previsió bar.
Ús públic.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 14 pl. pis. Contraposat/Pavelló: Previsió habitatges personal
Ús personal parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 15. Allotjament personal/Oficines. Previsió boti-
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ga.
Ús públic.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 16 pl. pis. Allotjament personal/Oficines. Previsió demolició.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 17. Oficines. Previsió habitatges personal.
Ús personal parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 17-b. Oficines. Previsió habitatges personal.
Ús personal parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NOVA NÚM. 16 nou: Escars, construccions tradicionals destinades a la hivernada d’embarcacions. Previsió construcció 2 escars d’interpretació.
Ús interpretatiu.
ÀREA C. CAMPAMENT MILITAR
INSTAL·LACIÓ NÚM. 19. Cos de Guàrdia. Previsió habitatge i laboratori.
Ús públic
INSTAL·LACIÓ NÚM. 20. Residència personal. Previsió habitatges.
Ús personal voluntari, empreses, i parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 23. Llar i tropa. Previsió sala multiús.
Ús interpretatiu, administracions parc nacional / Defensa.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 25. Magatzem de material. Previsió habitatges personal.
Ús personal parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 26. Furrieria. Previsió magatzem i habitatge.
Ús administració parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 28. Allotjament personal/bugaderia. Previsió habitatges, cuina, bugaderia i sala d’ús comú.
Ús personal empreses públiques.
INSTAL·LACIÓ s/n: Casetes radiocomunicacions de la Miranda. Mateixa previsió.
Ús administració parc nacional.
INSTAL·LACIÓ s/n: Caseta bomba extracció aigua. Mateixa previsió.
Ús administració parc nacional.
INSTAL·LACIÓ s/n: Pou de la Mina.
Ús administració parc nacional.
INSTAL·LACIÓ s/n: Parc de maquinària / Camp multiús.
Ús administració parc nacional.
ÀREA D. CASA DES PAGÈS, PLATJA I ÀREA RECREATIVA
INSTAL·LACIÓ NÚM. 30-A: Lavabos públics i sala interpretació de la natura. Mateixa previsió.
Ús públic
ÀREA E. CAN FELIU, JARDÍ BOTÀNIC, EL CELLER
INSTAL·LACIÓ NÚM. 33. CAN FELIU. Previsió magatzem general i taller del parc nacional.
Ús administració parc nacional.
INSTAL·LACIÓ NÚM. 34. EL CELLER. Previsió museu etnogràfic ús públic.
Ús interpretatiu.
INSTAL·LACIÓ NÚM. s/n. CAS GARRIGUER. Previsió magatzem material incendis forestals.
Ús administració.
INSTAL·LACIONS s/n. Casetes de pujada a Bellamirada. Previsió magatzem.
Ús administració.
INSTAL·LACIÓ s/n: Casetes radiocomunicacions de la Miranda. Mateixa previsió.
Ús administració parc nacional.
INSTAL·LACIÓ s/n: Caseta bomba extracció aigua. Mateixa previsió.
Ús administració parc nacional.
INSTAL·LACIÓ s/n: Pou de la Mina.
Ús administració parc nacional.
4.1.3 Infraestructures i edificacions a la perifèria del parc nacional.
CENTRE ADMINISTRATIU I D’INTERPRETACIÓ DE LA TORRE D’EN PAU
Conjunt històric ubicat en el terme municipal de Palma, a Mallorca, format per un antic recinte militar emmurallat i edifici de nova planta destinat a oficines
del parc nacional.
Els terrenys són propietat municipal amb conveni d’utilització per part de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals per a un període de 50 anys.
S’habilitaran sales d’interpretació de la natura en parcs nacionals, així com un recorregut històric de l’antic recinte militar.
Ús administratiu i interpretatiu.
CENTRE DE VISITANTS DE SES SALINES - COLÒNIA DE SANT JORDI
Edifici que se situarà a la Colònia de Sant Jordi (municipi de Ses Salines); destinat a mostrar i interpretar la història i el medi natural del parc nacional.
Disposarà de diferents sales i aquaris en què el visitant podrà gaudir de tota la natura de Cabrera.
Ús interpretatiu.
4.2. Estimació econòmica de les inversions corresponentS
(Amb finalitats merament indicatives i condicionada sempre a l’existència de disponibilitat pressupostària)

3. PROGRAMA DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ
3.1. EN MATÈRIA DE CONSERVACIÓ
3.1.1. Per a la conservació dels recursos naturals terrestres
3.1.1.1. Per a la conservació dels recursos hídrics
Instal·lació de comptadors individuals i registre de la informació de consums per edifici

Any 1

Any 2

5

5

Any 3

Any 4

Any 5

Any 6

TOTAL

10

20
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Posada en marxa de l’avaluació del consum actual anual i per mesos
Anàlisi anual de potabilitat de les fonts i dipòsits principals
20
Elaboració de manual de bones pràctiques en relació al consum hídric per a la seva distribució i ús
intern pel personal del parc destinat a Cabrera
6
Instal·lació de dessalinitzadores portàtils per a les aigües d’ús sanitari en el període de vigència del
PRUG
3.1.1.2. Per a la conservació de la flora terrestre
S’ampliarà l’àrea de distribució actual de Medicago citrina a dos illots més
20
Establir una llista vermella de les espècies de flora autòctona, i definir-hi les 10 espècies més
rares, singulars o amenaçades i revisar-ne les mesures de conservació
Eradicar la Carpobrotus sp. i la Nicotiana glauca de la llista d’espècies exòtiques de Cabrera
30
Controlar anualment, i en la mesura que sigui possible, eradicar l’Oxalis pes-caprae durant el
període de vigència del PRUG
24
Control processionària del pi
25
Prevenció incendis forestals
120
Elaboració de l’atles de la flora exòtica del parc
6
3.1.1.3. Per a la conservació de la fauna terrestre
Mantenir desratitzats els illots menors del parc, mitjançant mesures anuals de control
6
Desratitzar l’Illa dels Conills.
24
Campanya de desratització intensiva anual de Cabrera Gran
30
Eliminar, en el període de vigència del PRUG, Genetta genetta i Felis catus de Cabrera Gran
24
Seguiment de l’avifauna del parc
60
Declaració de Calonectris diomedea i Podarcis lilfordi animals emblema del parc nacional.
Elaboració de material educatiu específic.
Nou cens de les poblacions microinsulars de Podarcis lilfordi en el període de vigència del PRUG
Elaboració, en el període de vigència del PRUG, de l’atles d’espècies de vertebrats terrestres
introduïts en el parc nacional, establint prioritats de gestió. Estimació poblacional
almenys de les següents espècies: Erinaceus algirus, Orictolagus cunniculus y Testudo
hermanni, a Cabrera Gran i a l’Illa dels Conills. S’ha d’elaborar en el període de vigència
del PRUG.
Elaboració de la segona edició de l’atles d’aus nidificants en el Parc Nacional de Cabrera. En el
període de vigència del PRUG.
Inventari de papallones nocturnes. S’ha d’acabar en el període de vigència del PRUG.
Establir un GIS del Parc Nacional de Cabrera.
30
3.1.2. Per a la conservació dels recursos naturals marins
3.1.2.1 Per a la conservació de la fauna marina
Seguiment de les captures i de l’estoc pesquer en aigües del parc nacional en els seus nivells actuals 30
Actuacions de divulgació i conscienciació social sobre el paper de la pesca i les reserves marines
en el Parc Nacional de Cabrera
6
Elaboració d’inventari, cens i cartografia de les espècies de crustacis marins d’interès comercial
presents a les aigües del parc nacional
Estudi sobre la presència, i en cas negatiu reintroducció, de Patella ferruginea en aigües del
parc, durant el període de vigència d’aquest PRUG
3.1.2.2. Per a la conservació de la flora marina
Atles i catàleg d’espècies d’algues invasores
50
Cartografia digitalitzada de fanerògames marines, durant la vigència del PRUG
Declaració de Posidonia oceanica planta emblema del parc nacional. Elaboració de material
educatiu específic.
Elaboració de cartografia digitalitzada de, com a mínim, les següents capes d’informació
del conjunt de la zona marina del parc nacional: praderies de fanerògames marines,
tipologia de fons, coves marines i cavitats, derelictes.
30
3.1.3. Per a la conservació del paisatge i els recursos culturals
Pla de restauració, millora i adequació d’usos i infraestructures en el parc nacional
1500
Reubicació de les antenes de comunicacions actualment situades a la Miranda, a un altre
lloc on hi hagi una millor cobertura i sempre cercant el mínim impacte visual
3.1.4 Per a la gestió de residus
Elaborar un pla de residus
70
Elaborar un pla d’emergències davant abocaments accidentals i marees negres
20
3.2 EN MATÈRIA D’ÚS PÚBLIC I VISITES
3.2.2. Interpretació, educació ambiental i formació
Desenvolupament d’activitats d’educació ambiental adreçades a educadors de l’entorn de
l’espai, escolars i públic en general
150
3.2.3. Instal·lacions i infraestructures d’ús públic
Posada en servei del Centre de Visitants de la Colònia de Sant Jordi.
2000
Posada en servei de les oficines i del centre d’interpretació de la Torre d’en Pau.
2000
Adequació interpretativa del Castell de Cabrera.
3.5. EN MATÈRIA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
3.5.1. Seguiment
Seguiment continu de les activitats pesqueres autoritzades.
30
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