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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. PRESENTACIÓ 

A continuació es presenta l’Informe Ambiental Preliminar (IAP) del POUM de Cadaqués 

(Alt Empordà), redactat segons les determinacions establertes en la llei d’urbanisme (DL 

1/2005, de 28 de juliol) i al seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), així com a la 

Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes 

en el medi ambient i la seva recentment aprovada transposició catalana, la Llei 6/2009, de 

28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

En aquest sentit, els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) han de ser objecte 

d’una Avaluació Ambiental Estratègica (AAE). Aquesta AAE ha de centrar-se en aquells 

valors, vulnerabilitats i impactes significatius derivats de les noves accions produïdes pel 

pla; i s’inicia amb una fase en la que s’estableixen uns objectius de protecció generals 

bàsics que cal seguir durant l’elaboració del pla. 

L'AAE és una eina de gestió ambiental que pretén integrar criteris ambientals i de 

sostenibilitat en el disseny i revisió de plans i programes, tot i que també és aplicable a 

propostes polítiques i legislatives. Basada en un enfocament proactiu, l'avaluació ambiental 

estratègica ha de permetre posar al mateix nivell els aspectes ambientals, socials i 

econòmics des de les primeres fases del procés de presa de decisions. La característica 

que diferencia el procés d’AAE respecte altres mètodes d’avaluació ambiental de plans o 

projectes i que a priori ha d’augmentar l’efectivitat d’aquesta avaluació ambiental, és 

justament el fet que es porta a terme des de les primeres fases del procés de presa de 

decisions. 

El reglament de la llei d’urbanisme estableix que pels instruments de planejament sotmesos 

a avaluació ambiental serà necessari un Informe Ambiental Preliminar (IAP) per tal que 

l’òrgan ambiental (Departament de Medi Ambient i Habitatge) pugui determinar l’amplitud, 

nivell de detall i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental, així com 

identificar les administracions públiques afectades i el públic interessat.  

La finalitat de l’IAP, doncs, és determinar els aspectes rellevants del medi que poden 

veure’s afectats per la nova proposta d’ordenació urbanística municipal, determinar les 

condicions de la normativa i planejament ambiental vigent i identificar la millor alternativa 

possible en funció dels criteris ambientals, en compliment de l’actual Llei d’urbanisme i del 

reglament que la desenvolupa.  
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Amb el present document s’inicia el procés d’avaluació ambiental estratègica del POUM de 

Cadaqués, al qual li correspon: 

- Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent. 

- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic. 

- Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament. 

- Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori. 

- Definir els objectius mediambientals. 

El POUM esdevé el pla que constitueix l’instrument d’ordenació territorial de referència en el 

municipi, i com a tal, l’ordenació urbanística del mateix ha de perseguir un desenvolupament 

sostenible, tal i com descriu la legislació vigent en matèria d’urbanisme: 

- Utilització racional del territori i el medi ambient. 

- Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 

valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cultural. 

- Garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

- Configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la cohesió 

social 

- Considerar la rehabilitació i renovació del sòl urbà. 

- Consolidar un model de territori globalment eficient. 

- Fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els processos 

urbanístics. 

1.2. JUSTIFICACIÓ I CONTINGUT DE L’INFORME 

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i 

concreció a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret 

Legislatiu 1/2005 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un  

desenvolupament  urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 

comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el 

respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

D’altra banda la Llei 9/2006, de 28 d’abril sobre l’avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes sobre el medi ambient, transposa a la legislació de l’Estat espanyol la 

Directiva 2001/42/CE de 27 de juny relativa l’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i 

Programes i estableix l’obligatorietat d’avaluar els efectes ambientals de l’ordenació 

territorial i del planejament urbanístic. La Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i 

programes transposa la directiva europea i estatal a l’àmbit autonòmic. 
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L’article 14 de la Llei 6/2009 descriu els procediments d’avaluació ambiental de plans i 

programes, pels plans objectes d’avaluació ambiental com és el cas del present POUM el 

procediment d’avaluació ambiental ha de complir el que estableixen els articles 17 a 28. 

El present informe ambiental preliminar, d’acord amb l’apartat de l’article 106 del Reglament 

que desenvolupa la Llei d’urbanisme, recull els aspectes assenyalats en les lletres a i b de 

l’article 70 de la mateixa disposició. I també dóna compliment al article 17 de la Llei 6/2009 

que determina l’inici del procediment d’avaluació ambiental i el contingut de l’informe de 

sostenibilitat ambiental preliminar. 

Article 70. Informe de sostenibilitat ambiental 

En el cas de formulació o revisió del pla d'ordenació urbanística municipal, i en els casos de 

modificacions sotmeses a avaluació ambiental, l'informe ambiental que preveu la Llei d'urbanisme ha 

de tenir la naturalesa i contingut de l'informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre 

avaluació ambiental de plans i programes, amb el grau d'especificació que estableixi l'òrgan 

ambiental en el document de referència, i, en tot cas, amb el contingut mínim següent: 

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l'àmbit del pla, el què inclou: 

1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'àmbit objecte de planejament 

i del seu entorn. 

2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en l'àmbit 

del pla, establerts en la normativa internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, o en els 

instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o programes 

aplicables. 

3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, d'acord amb els 

requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i directrius 

establerts als articles 3 i 9 de la Llei d'urbanisme, els quals han de referir-se, entre d'altres aspectes, 

a la sostenibilitat global del model d'ordenació; al cicle de l'aigua; a la biodiversitat territorial, la 

permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del paisatge; a la qualitat de l'ambient 

atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa. 

Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del seu grau 

d'importància relativa. 

b) Justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa d'ordenació proposada, el què inclou: 

1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades.  

2n. L'anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les seves 

determinacions estructurals, d'acord amb els objectius i criteris ambientals als què es refereix 

l'apartat 1.c) d'aquest article. 

3r. La justificació ambiental de l'elecció de l'alternativa seleccionada. 

[...] 
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Article 17 

Inici del procediment d'avaluació ambiental de plans i programes 

1. El promotor d'un pla o programa que ha d'ésser objecte d'avaluació ambiental d'acord amb el que 

disposa aquesta llei ha de trametre a l'òrgan ambiental un informe de sostenibilitat ambiental 

preliminar amb informació suficient sobre els aspectes que s'indiquen a continuació, adaptats a 

l'estadi d'elaboració en què es troba el pla o programa: 

a) Els objectius principals i l'abast del pla o programa, el marc normatiu en què es desenvolupa, la 

vigència proposada, les relacions amb altres plans o programes i els instruments que el 

desenvoluparan. 

b) La descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i també de la seva 

probable evolució en el cas que no sigui aplicable el pla o programa. 

c) Les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d'una manera 

significativa. 

d) Tot problema ambiental existent que es consideri transcendent per al pla o programa, i 

particularment, els problemes relacionats amb les zones d'importància ambiental i amb els espais 

naturals protegits designats d'acord amb la legislació sectorial. 

e) Els objectius de protecció ambiental fixats en l'àmbit internacional, comunitari europeu, estatal, 

català o local que tinguin relació amb el pla o programa, inclosos els objectius de qualitat 

paisatgística que siguin aplicables d'acord amb els catàlegs i les directrius del paisatge. 

f) Els criteris i els objectius ambientals proposats per a elaborar el pla o programa derivats de l'anàlisi 

dels aspectes a què fan referència les lletres a, b, c, d i e, que s'han de referir a tots els vectors 

ambientals afectats i s'han d'exposar d'una manera jerarquitzada en funció de la importància relativa 

que tenen, i que, en la mesura del que sigui possible, han d'anar acompanyats d'indicadors que 

permetin verificar-ne el compliment. 

g) Si l'estadi d'elaboració en què es troba el pla o programa ho permet, la descripció i l'avaluació de 

les alternatives seleccionades, entre altres, de l'alternativa zero, amb un resum dels motius de la 

selecció i una descripció de la manera en què s'ha dut a terme l'avaluació. Aquesta avaluació ha 

d'incloure la verificació del compliment dels criteris i els objectius esmentats en la lletra f i, en aquest 

context, la justificació de la idoneïtat ambiental de l'alternativa que ha de considerar també els 

possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes. S'han de descriure, així mateix, les 

dificultats que hagi trobat l'equip o el redactor o redactora de l'informe per tal d'aconseguir la 

informació requerida. La selecció de les alternatives en cas de propostes tecnològiques ha d'incloure 

un resum de l'estat de l'art de cadascuna i ha de justificar els motius de l'elecció respecte a les millors 

tècniques disponibles en cada cas. 

h) La informació addicional que es consideri raonablement necessària per tal d'assegurar la qualitat 

de l'informe, tenint en compte els coneixements i els mètodes d'avaluació existents, el contingut i el 

grau d'especificació del pla o programa i la fase del procés de decisió en què es troba. 
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2. La documentació indicada en l'apartat 1 s'ha de lliurar en paper i se n'ha de facilitar una còpia en 

suport informàtic. 

3. El promotor del pla o programa pot contactar en qualsevol fase del procediment amb l'òrgan 

ambiental per a obtenir les dades que consideri rellevants per a la tramitació, i avançar així en 

l'intercanvi d'informació i en l'assoliment de consens pel que fa a objectius, alternatives i aspectes 

que s'hagin d'analitzar. 

Així doncs, és al contingut de l’article 70 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i a l’article 17 

de la Llei 6/2009 al que s’ajusta el present document. 

1.3 OBJECTIUS DEL NOU PLANEJAMENT 

L’avanç de planejament ha de servir per establir les bases que, preveuen, anticipen i 

configuren el model de desenvolupament urbanístic per l’ordenació i el futur de Cadaqués i 

el seu entorn, que esdevindrà, després de les successives fases d’informació i debat públic, 

el referent consensuat pel futur planejament urbanístic del municipi en coordinació amb les 

previsions dels planejaments supramunicipals superiors i sectorials concurrents. 

Les propostes que es plantegen en el document d’Avanç de planejament es fonamenten en 

el conjunt de raonaments que es deriven del procés de reflexió tècnica, institucional i del 

resultat dels processos iniciats de participació ciutadana. 

Es tracta d’una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent i del seu reorientament, a 

partir de la lectura de la realitat urbana i territorial que representa Cadaqués i que ha de 

permetre apostar per la renovació de la qualitat urbana, per una ciutat estructurada i per un 

territori articulat i gestionat amb cura. 

En coherència amb les determinacions i els objectius del planejament territorial general, Pla 

director territorial de l'Empordà,  el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 

(PTPCG), del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), així com dels criteris 

de planejament territorial de la Generalitat de Catalunya, el nou POUM de Cadaqués es 

basa en una sèrie d’objectius generals, successius a una diagnosi socioeconòmica, 

demografia i territorial, que es proposen per tal de donar resposta a les principals amenaces 

que el territori presenta, als espais i punts conflictius urbanísticament o no resolts pel 

planejament vigent i sobre tot per tal de preservar les característiques i identitats pròpies del 

nucli i entorn de Cadaqués.  

Així les principals estratègies del POUM són: 

- Reconeixement i revalorització dels elements  territorials i locals més 

significatius de Cadaqués. 
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- Articular el territori i estructurar el nucli a partir dels espais lliures i 

equipaments,  integrant les infraestructures en xarxes i eixos cívics que dinamitzin 

els diferents àmbits del nucli. 

- La protecció de la façana de mar i els espais costaners, a banda de les parts 

amb més pendent, de major valor natural, més visibles i amb major impacte 

paisatgístic, de manera que restin lliures d’edificació, per tal de preservar la imatge 

característica  de Cadaqués. 

- Millora de la qualitat urbana des del punt de vista cívic, fonamentada en el valor 

dels espais lliures i l’espai de carrer. 

- Mitjançant estratègies de reordenació i reestructuració urbana, millora de la 

connectivitat viària  i actuacions concretes, superar fractures i dèficits urbans que 

facilitin el restabliment de continuïtats espacials i funcionals. 

En aquest sentit, els principals objectius i criteris que defineixen el model del futur 

desenvolupament del nucli de Cadaqués i el seu entorn es concreten en els punts següents: 

1. Posar al dia les propostes urbanístiques del Pla de 1986. 

2. Actualitzar i adaptar les determinacions i propostes dels planejaments territorials i 

sectorials en el planejament municipal. (PEIN, PT Empordà, PDUSC, PT Comarques 

Gironines) 

3. Protegir la façana edificable de Cadaqués i el seu skyline, incorporant el PEUCH i 

protegint els espais més elevats i representatius, evitant la seva urbanització, tot 

conservant les seves característiques.  

4. Protegir al màxim els terrenys lliures de la faixa litoral, atès el seu valor ambiental i 

ecològic i perquè constitueixen un dels valors més importants com atracció turística. 

5. Estructurar la xarxa d’espais lliures i equipaments per tal d’aconseguir nous eixos 

dinamitzadors que potenciïn i alhora equilibrin el conjunt de la població.  

6. Millorar les condicions d’accessibilitat i la xarxa de comunicacions del municipi. 

Integrar els diferents itineraris per a vianants, vehicles i transport públic en coherència 

amb una nova ordenació de la xarxa viària urbana, el traçat del qual es recolzi amb 

l’estructura del terreny, que creï espais atractius i doni preferència als vianants.  

7. Reconsiderar qualitativament i quantitativament l’oferta urbanística. Completar per 

reestructurar. La planificació urbanística dels espais sense edificar que resten al 

municipi s’ha de fonamentar en l’objectiu de reestructurar els sistemes urbans 

existents. 

8. Analitzar i estructurar l’oferta turística i productiva del municipi. 
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9. Sistematitzar, simplificar i posar al dia la normativa urbanística, per tal d’esmenar 

problemes d’interpretació i aplicació de la norma actual. 
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2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 

SIGNIFICATIUS 

2.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT 

RELLEVANTS 

2.1.1. ÀMBIT TERRITORIAL 

El municipi de Cadaqués de 24,4 Km2 forma part de la província de Girona, concretament 

de la comarca de l’Alt Empordà. És un dels municipis que formen part integrament de l’àrea 

del cap de Creus. El territori on està situat representa l’endinsament en el mar de les 

darreres estribacions de la serralada pirinenca configurant uns terrenys accidentats pels 

vessants finals de la serra de Rodes, que en contacte amb el mar origina una península de 

costa aspra i molt articulada, enriquida amb diverses illes o illots. 

L’estructura orogràfica dels sistemes naturals que conformen el territori ha estat en el 

passat- i ho és encara- un factor d’aïllament físic que ha comportat unes característiques 

diferencials en relació al conjunt del territori veí i que avui es pot anomenar com la plana de 

l’Alt Empordà. 

La carena de la muntanya del Pení (613m. d’altitud), que domina la vila de Cadaqués (cap 

del municipi) pel S.O. amb la seva característica silueta i separa el terme del de Roses, i la 

que el puig dels Bufadors (443m.) vers el N.O, al límit amb el terme del Port de la Selva, 

encerclen el territori i li donen el caràcter de península difícilment assequible des de l’interior 

del país. 

Cadaqués ha estat doncs, una població amb la mar com a única porta de sortida amb la 

costa àrida plena de penya- segats que s’alternen amb puntes i entrants poc enlairats sobre 

el mar. 

El Municipi de Cadaqués limita amb els municipis del Port de la Selva, Nord-oest i Roses al 

Sud-oest. 
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Terme municipal de Cadaqués 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

El terme és ocupat majoritàriament per matollars i roquissars que progressivament han anat 

colonitzant les vinyes i els oliverars que antigament ocupaven la major part dels vessants de 

Cadaqués. Bona part del espais no urbanitzats del municipi formen part del Parc Natural del 

Cap de Creus, es delimiten a l’interior reserves naturals, i altres plans sectorials de 

protecció territorial i natural (PEIN, XN2000, etc) 

En el municipi únicament hi ha un nucli urbà i per tant actua com a cap administratiu del 

terme municipal, aquest és el nucli de Cadaqués. La població censada del municipi és de 

2.860 habitants segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2009).  

Tot i que inicialment Cadaqués era un municipi de caràcter pescador i agrícola, l’economia 

local ha evolucionat cap al sector serveis, sobretot encarat al turisme. 

Cadaqués, donada la seva ubicació geogràfica, disposa d’una única carretera que uneix el 

seu municipi amb el municipi veí de Roses, la GI-614, la qual presenta un traçat de poc més 

de 5 km per l’interior del seu terme municipal. Així mateix, a l’alçada del Coll de Perafita, 
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però ja a fora dels límits municipals, aquesta carretera presenta un giratori des del que 

també es pot prendre la GI-613, que uneix aquest punt amb l’altre municipi veí del Port de la 

Selva. 

La GI-614, és una via de petites dimensions, amb un carril per a cada sentit i amb alguns 

trams on el voral és molt petit o pràcticament inexistent. Aquesta carretera presenta una 

morfologia molt adaptada a la orografia pròpia del terreny per on discorre, fet que limita 

bastant la velocitat mitjana d’aquesta via. 

2.1.2. MEDI FÍSIC  

2.1.2.1. Clima 

Les dades utilitzades per descriure la climatologia característica del municipi s’han obtingut 

del Servei de Meteorologia de Catalunya de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 

Generalitat de Catalunya i de l’apartat climatologia del treball de conservació de sòls de Vilà 

(1996). No s’ha constatat la presència de cap estació meteorològica del Servei de 

Meteorologia de Catalunya en el terme municipal. Les estacions meteorològiques més 

properes que s’han considerat representatives per abordar la climatologia de l’àrea d’estudi 

són la de Roses (XUTM = 515145 m, YUTM = 4680035 m, Z = 23 m) i la de Portbou (XUTM = 

513782 m, YUTM = 4698300 m, Z = 191 m). 

Dades meteorològiques registrades a les estacions de Roses i Portbou 

Estació \ Any 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mitjana 

Roses 

Temp. mitjana 
(ºC) 16.4 17.1 16.0 16.8 17.3 16.7 17.6 15.8 15.9 16.8 16.6 

Temp. Màx. (ºC) 22.0 22.6 21.3 22.5 23.4 22.4 22.8 20.3 20.7 21.6 22.0 
Temp. Màx. 
extrem (ºC) 22.4 23.0 21.7 22.9 23.9 22.8 23.3 21.1 21.5 22.4 22.5 

Temp. mínima 
(ºC) 11.2 11.9 11.0 11.6 12.0 11.6 12.5 11.2 11.0 12.0 11.6 

Temp. Mín. 
extrem (ºC) 11.0 11.8 10.8 11.4 11.9 11.5 12.3 10.9 10.7 11.6 11.4 

Humitat relativa 
mitja (%) 69.4 67.2 65.1 62.6 59.1 64.7 64.7 65.5 65.5 69.3 65.3 
Precip. 

acumulada (mm) 333.2 482.2 - 542.0 739.0 566.8 741.6 544.2 762.8 390.6 566.9 

Irradiància solar 
mitjana (W/m2) 145.4 152.4 153.1 251.1 258.9 108.7 180.1 166.8 164.7 175.0 175.6 

Pressió mitjana 
(hPa) 1019.7 1018.6 1019.8 1017.4 1000.9 1014.1 1014.0 1013.2 1014.4 1013.3 1014.5 

Velocitat vent 
mitja (m/s) 2.7 3.3 3.6 3.7 3.1 2.4 2.6 3.5 3.5 3.3 3.2 

Ratxa màx. vent 
(m/s) 10.1 11.3 12.7 14.0 11.9 9.8 10.4 13.9 14.4 13.4 12.2 

Portbou 

Temp. mitjana 
(ºC)   16.8 16.1 16.7 16.1 16.8 16.0 15.9 16.2 16.3 

Temp. màxima 
(ºC)   20.1 19.3 20.0 19.3 19.9 19.4 19.1 19.6 19.6 

Temp. Màx. 
extrema (ºC)   20.9 19.9 20.9 20.1 20.7 20.4 20.0 20.4 20.4 

Temp. mínima 
(ºC)   14.0 13.3 13.9 13.4 14.1 13.2 13.2 13.4 13.6 



INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR POUM de Cadaqués 

 
SERPA Enginyeria i consultoria ambiental SL 13 

Dades meteorològiques registrades a les estacions de Roses i Portbou 

Estació \ Any 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mitjana 

Temp. Mín. 
extrema (ºC)   13.8 13.0 13.7 13.2 13.8 12.9 13.0 13.2 13.3 

Humitat relativa 
mitjana (%)   65.6 66.1 63.5 66.5 67.3 65.8 66.2 64.5 65.7 

Precip. 
acumulada (mm)   334.2  331.6 453.4 568.6 603.0 837.0 424.4 507.5 

Irradiància solar 
mitjana (W/m2)   150.7 79.5 180.6 181.1 188.1 155.2 160.9 171.5 158.4 

Pressió mitjana 
(hPa)   1016.8 1018.4 986.0 992.6 992.5 992.0 993.7 993.1 998.1 

Velocitat vent 
mitja (m/s)   8.8 8.6 8.5 8.8 8.3 7.7 7.9 7.4 8.2 

Ratxa màx. del 
vent (m/s)   23.8 23.9 23.2 24.2 22.9 21.7 22.0 19.9 22.7 

Font: Servei de Meteorologia de Catalunya 

En la següent figura es mostren els climogrames d’ambdues estacions. En els climogrames, 

per cada mes, també es representen la temperatura màxima i mínima i precipitació màxima 

i mínima assolides durant el període del que es disposa dades, amb l’objectiu de mostrar de 

forma gràfica la variabilitat anual d’ambdós paràmetres. 
Climogrames de les estacions meteorològiques de Roses i de Portbou, representatives del conjunt de la 

Península de Cap de Creus segons Vilà 
Roses          Portbou 

    
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya 

En relació a la temperatura en ambdues estacions s’observa una evolució anual similar amb 

estius (mesos de Juliol i Agost) amb temperatures mitjanes al voltant dels 25ºC i hiverns 

(mesos de Desembre, Gener i Febrer) entorn els 8ºC. L’oscil·lació de la temperatura mitjana 

mensual és d’uns ± 5ºC.  

En relació a la precipitació en ambdues estacions s’observa una gran variabilitat de la 

precipitació mitjana anual i mensual. En els darrers anys la precipitació anual acumulada a 

Roses (566.9mm) és lleugerament superior que l’enregistrada a l’estació de Portbou 

(507.5mm). Tot i així s’ha de remarcar que hi han hagut anys extremadament secs amb 

precipitació acumulada inferior a 400 mm, com per exemple als anys 1997 i 2006 a Roses i 

1999 i 2001 a Portbou; i anys plujosos amb precipitacions superiors a 750mm com les 
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enregistrades el 2005. A grans trets s’observa que el període estival és el menys plujós, i 

que al llarg de la resta de l’any no hi ha un període de pluges intenses. Hi ha hagut anys en 

que durant un mes s’ha acumulat més de 300 mm, com per exemple el mes d’octubre, que 

representa més de la meitat de la precipitació acumulada anual. Tot i així hi ha hagut anys 

en que durant el mateix mes gairebé no hi ha hagut precipitacions. 

En relació a la velocitat del vent mitjana s’ha de destacar que l’estació de Portbou mostra 

uns valors marcadament superiors (entorn a 8.2 m/s de velocitat mitjana anual i 22.7 m/s de 

ratxa màxima de vent) que els que s’enregistren a l’estació de Roses (entorn a 3.2 m/s de 

velocitat mitjana anual i 12.2 m/s de ratxa màxima de vent). Aquest fet està relacionat amb 

la situació geogràfica de les estacions. En termes generals al llarg de l’any els mesos 

presenten una velocitat del vent mitjana superior són els de l’hivern i la tardor, tot i així cal 

destacar que hi ha una gran variabilitat al llarg dels anys. El sentit del vent dominant és del 

N, la tramuntana. També són destacables els temporals de llevant. Cal destacar que en el 

conjunt de la península de Cap de Creus el vent és un factor bioclimàtic de primera 

magnitud. 

En el marc del conjunt del territori de Catalunya i en base a les dades precipitació mitjana 

anual, règim pluviomètric anual, temperatura mitjana anual i variació tèrmica anual es pot dir 

que el municipi es troba a la zona climàtica litoral, caracteritzada per estius que solen ser 

secs i pluges escasses, produïdes pel pas de sistemes frontals, que molt afeblits, travessen 

Catalunya. Els paràmetres que defineixen aquesta zona climàtica típicament mediterrània 

corresponen a: precipitació mitjana anual entre 500 i 750 mm; règim pluviomètric anual 

fonamentalment concentrat a la tardor; temperatura mitjana anual entre 14,5 i 17ºC; i 

variació tèrmica anual entre 14 i 15ºC. 

2.1.2.2. Atmosfera 

A la Zona de Qualitat de l’Aire 9, Empordà, per l’any 2007 els nivells mesurats de partícules 

en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el diòxid de sofre, el diòxid de nitrogen, el 

plom i el benzè estan per sota dels valors límit establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els valors objectiu 

establerts a la legislació. 

Els nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors als valors objectiu de protecció de la 

salut humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als objectius a llarg 

termini de protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació que no s’han de 

superar a partir de l’any 2020. No hi ha hagut cap superació del llindar d’informació a la 

població ni del llindar d’alerta. 
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Pel que fa al monòxid de carboni a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de 

dispersió de la zona s’estima que els nivells són inferiors als valors límit. 

A partir de les dades obtingudes en les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i l’aplicació de models de simulació de difusió 

atmosfèrica, es poden elaborar uns mapes que ens representen els nivells d’immisió de 

cada zona: els mapes de vulnerabilitat. Aquests mapes informen de la qualitat de l’aire, i 

permeten conèixer les àrees més degradades i, per tant, la capacitat d’acolliment de noves 

fonts emissores. 

Pel que fa a la vulnerabilitat es pot concloure, segons els mapes de la Xarxa de Vigilància i 

Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que el municipi de Cadaqués té una 

vulnerabilitat en vers les partícules de CO, SO2 i PST nul·la.  

Així doncs, es confirma que Cadaqués no és un municipi amb problemes de contaminació 

atmosfèrica greus. Les concentracions de CO provenen de les zones urbanes com a 

conseqüència bàsicament de la combustió en vehicles. Les emissions de PST provenen 

bàsicament dels vehicles, com a fonts puntuals d’emissió de partícules, de les activitats de 

la construcció. En canvi, les emissions de SO2 són generades bàsicament per activitats 

mineres i industrials, que tenen una gran proporció de processos de combustió.  

A continuació es presenten seccions dels mapes de vulnerabilitat per la zona de Cadaqués i 

pels contaminants CO, PST i SO2: 

Vulnerabilitat CO        Vulnerabilitat PST     Vulnerabilitat SO2 

     
 
 
 
 
 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

Exposició al contaminant                            

 Nul·la                          Moderada       Àmbit 
 Molt Baixa                  Alta 
 Baixa 
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En els treballs realitzats en l’Agenda 21 del municipi de Cadaqués (Any 2007-2008), es 

calculen a partir de diverses fonts i combustibles les emissions de gasos contaminants. A 

continuació es presenta un gràfic amb els valors de les emissions calculades pel municipi 

de Cadaqués. 
Principals emissions de contaminants segons combustible (Tn/any) 
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Font: Agenda 21 Cadaqués 
 

En aquests càlculs no s’han tingut en compte, algunes fonts, com poden ser els processos 

industrials per manca d’informació de base igualment en el gràfic anterior no s’ha visualitzat 

les Tn/any de CO2, aquestes es poden observar en la següent taula, així com els resultats 

de les altres emissions de  contaminants. 

Emissions totals de diferents contaminants  

combustible Teps/any C02 CO COV Nox Sox PST 

procedents dels mitjans de transport a Cadaqués. (tn/any) 

Gasolina 326,240 942,834 70,533 10,427 10,293 0,793 0,555 

Gasoil 508,060 1.514,019 13,453 4,705 11,645 2,903 1,803 

Subtotal 834,300 2.456,852 83,987 15,131 21,938 3,696 2,357 

Focus comercials i domèstic 

GLP 220,000 635,800 47,564 7,031 6,941 0,535 0,374 

TOTAL  3092,653 131,551 22,162 28,879 4,231 2,731 

Font: Agenda 21 de Cadaqués a partir de diverses fonts 
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2.1.2.3. Hidrologia i hidrogeologia 

La xarxa hídrica de Cadaqués, no destaca per la importància dels seus cursos d’aigua, 

malgrat aquest fet, hi ha nombroses rieres i torrents que transcorren pel municipi de 

Cadaqués, la gran majoria desemboquen a la riera de Sant Vicenç (principal curs d’aigua 

del terme municipal) o directament al mar. 
Detall de la xarxa hidrogràfica i les conques hidrogràfiques de Cadaqués 

 
Font: ICC i Departament de Medi Ambient i Habitatge 

La riera de Sant Vicenç neix a l’altura de la Perafita, com a continuació del rec de la Perafita 

i desemboca al mig del nucli de Cadaqués, amb les conseqüent risc d’inundació tal i com es 

veurà més endavant. 

Uns altres cursos hídrics que poden portar conseqüències és la riera de Port Lligat i el rec 

d’es Jonquet amb possibles afectacions a la cala de Port Lligat i a la cala Jonquet. La riera 

de Port Lligat neix de la unió del rec dels Bucs, que alhora neix al clot des dimoni, i del Rec 

d’en Barral que neix a l’Oliverar d’en Nadal; La riera de Portlligat desemboca a la Cala de 
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Portlligat. Per altra banda el rec d’es Jonquet neix en un indret entre els Puig Alt i El Puig Alt 

petit a una altura aproximada de 175 metres sobre e nivell del mar. 

Altres cursos fluvials de certa importància del municipi són Sa Rierasa que desemboca a la 

riera de Sant Vicençs just abans que aquesta desemboqui al Mar i el Rec des Voltor, per 

tant pot complicar en períodes puntuals de pluja el desguàs d’aquestes rieres al mar.  

A la meitat sud del terme municipal, al sud del nucli urbà de Cadaqués, desemboquen al 

mar els següents cursos d’aigua (de nord a sud): Riera de Palau, rec de ses Jornetes, cec 

de Sant Pius V, rec d’aigua dolç, rec fondo, rec de Sa Bolla, rec de sa Planasa, torrent bo, 

rec de sa Figuera, rec de la Reparada, rec del Sitjar i la riera de Joncols, que fa de límit 

natural amb el municipi veí de Roses. 

A la meitat nord del municipi, al nord del nucli de Cadaqués, desemboquen al mar els 

següents cursos hídrics (de Sud a Nord): Riera de Port Lligat, Rec des Jonquet, rec de Cala 

Torta, rec de Cala Seca, rec de cala Bona, rec de Francalús, rec de la Mares des Sac, rec 

de ses Culases, rec de Portaló. 
Rierol amb vegetació de zones humides a les seves ribes 

 

Pel que fa a les aigües subterrànies, en el terme de Cadaqués i del conjunt del Cap de 

Creus es diferencien dues tipologies diferents d’aqüífers: 1) els aqüífers al·luvials i 2) els 

aqüífers dels materials pre-quaternaris. 

Els aqüífers al·luvials els constitueixen sediments quaternaris porosos fonamentalment 

nivells de graves i sorres amb intercalacions de lutites. Aquests aqüífers son lliures i se 

situen a les parts baixes de les rieres i torrents principals, a prop de la línia de costa. No 

existeix una piezometria de cap d’aquests aqüífers. Els límits de les masses corresponen en 

tots els casos amb els límits geològics entre els dipòsits al·luvials i el sòcol paleozoic que 

les envolta. Se suposa que el flux subterrani reprodueix aquesta delimitació geomètrica amb 
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unes isopiezes bàsicament paral·leles a la línea de costa i ortogonals als límits de l’aqüífer. 

Segons la caracterització de l’Agencia Catalana de l’Aigua les zones de recàrrega son els 

afloraments superficials del propi aqüífer i la recàrrega del riu. Tot i així no es descarta que 

localment les aigües que s’infiltren en els materials paleozoics a través de fissures també 

alimentin aquests aqüífers. Les zones de descàrrega d’aquests aqüífers son les captacions i 

la descàrrega en el mar. La circulació predominant és de tipus porós.  

Els materials pre-quaternaris constitueixen aqüífers fissurats. En aquest cas la 

permeabilitat dels materials que emmagatzemen l’aigua subterrània es deu a 

discontinuïtats, generalment zones de falla, a on la roca original impermeable ha estat 

fragmentada i triturada esdevenint porosa. La caracterització d’aquests aqüífers és 

complexa ja que:  

- Les característiques de les fissures per on pot circular l’aigua varia molt, depenent de la 

fàbrica i la composició del material original, el gruix de la discontinuïtat, les condicions de 

formació de la discontinuïtat, etc.  

- La continuïtat, distribució i connectivitat espacial de les discontinuïtats permeables és difícil de 

predir. 

Les principals zones de recàrrega d’aquests aqüífers són les zones permeables del substrat 

pre-quaternari, ja sigui el que aflora com el que se situa sota els sòls i els dipòsits 

quaternaris. Com en el cas dels aqüífers al·luvials no es disposa de cap piezometria. Es 

desconeix la relació entre els aqüífers al·luvials i els fissurats. Moltes de les fonts que hi ha 

dins el terme municipal estan associades a aquestes zones de fissures permeables. Les 

fonts apareixen allà a on les fissures omplertes d’aigua tallen la superfície topogràfica. A 

continuació es presenta un inventari de les fonts del municipi extret de la base topogràfica 

1:5.000 de Catalunya.  

Coordenades UTM de les fonts de Cadaqués 

Nom Coordenades X i Y Nom Coordenades X i Y 

Font de la Teula 524247 4686006 Font d’en Santo 521518 4682877 

Font de Cala Jugadora 525663 4685279 Font d’en Comes 520610 4682406 

Font des Pobre 525276 4685252 Font d’en Melos 522196 4681420 

Font de sa Rovellada 524561 4685147 Font del Banc 520971 4680882 

Font d’en Catarraca 523618 4684327 Font d’en Pedinghaus 521202 4680686 

Font Coberta 522715 4684118 Font d’en Dionís 521803 4680646 

Font del Mas d’en Gomeia 521959 4684260 Font del Mas d’en Baltre 522219 4680262 

Font del Mas d’en Duran 522601 4683534 Font de Beu-i-tapa 521279 4680058 

Font del Mas de la Senyora 522108 4683384 Font de la Petitola 522230 4679481 

Font del Maideu 521880 4683238 Font d’en Titis 521874 4679272 

Font de Mai Adéu 521036 4683402 Font de l’Espunya 521934 4678165 
Font: ICC 
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En el municipi de Cadaqués no hi ha cap massa d’aigua subterrània a destacar. L’Agència 

Catalana de L’Aigua anomena a les masses d’aigua de la zona Al·luvials de l’Albera i el Cap 

de Creus. A continuació es presenta una esquema de la situació d’aquestes masses d’aigua 

a la zona. 
Esquema de les masses d’aigua subterrànies al Cap de Creus 

 
Font: Agència Catalana de l’aigua 

 

2.1.2.4. Relleu 

El municipi de Cadaqués està caracteritzat per un relleu accidentat i marcat per les 

depressions que formen les rieres, torrents i recs que desemboquen al mar. Cadaqués, 

forma part del Cap de Creus que són les últimes estribacions de la serralada Pirenaica 

abans d’endinsar-se al mar Mediterrani, per tant els forts pendents sobretot al sector oest 

del terme municipal són predominants. 

Al·luvials de l’Albera i el cap de Creus 
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Massa fluviodeltaic del Fluvià-Muga 
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Plànol d’ombres i pendents del terme municipal de Cadaqués  

      
Font: Agenda 21 Cadaqués 

La zona més planera del terme municipal, coincideix amb la zona on està situat el nucli urbà 

de Cadaqués i Port lligat, malgrat el nucli antic de Cadaqués es caracteritza pels seus 

carrers estrets i empinats. Igualment en tota la meitat nord del terme municipal, hi ha més 

espais de pendents més suaus que no el sector sud on els pendents són més importants 

exceptuant el pas dels diferents cursos hídrics. Així la majoria d’assentaments urbans se 

situen al voltant del nucli de Cadaqués en forma de taca contínua tendint cap al nord, a la 

línia litoral. En direcció sud també s’hi ha construït, però en una franja més petita, sempre a 

la línia de costa. 

La zona amb els pendents més importants coincideix en els límit oest del municipi, amb 

pendents superiors al 20%. En aquest sector hi ha les carenes que encerclen Cadaqués 

cap a l’interior, com La muntanya Negra, el Puig Alt, El Puig Paulí, es Simonets. El Pení, 

Puig de Sa Cruïlla, Puig d’en Manyana, Puig d’en Talla-Rama. 

2.1.2.5. Geologia 

El massís de Cap de Creus està compost essencialment per roques metamòrfiques i 

magmàtiques hercinianes. Les unitats de roques metamòrfiques fonamentalment estan 

compostes de pissarres, fil·lites, esquistos i gneissos derivats de roques sedimentàries 

detrítiques (fonamentalment lutites, grauvaques i gresos) cambroordovicianes i/o 

precambrianes. Des d’un punt de vista estratigràfic es diferencien dues sèries principals, 

una de superior i una d’inferior, separades per un nivell de desenes de metres de gruix 

compost fonamentalment per lutites negres. 
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En el terme municipal de Cadaqués els dipòsits quaternaris reposen fonamentalment 

damunt d’un substrat de roques metamòrfiques compost per pissarres, fil·lites, esquistos i 

gneissos. D’acord amb el mapa geològic de Catalunya 1:25.000 la unitat geològica que 

domina és una alternança de metapelites, metagrauvaques i metarenites (ÇOgp). Al marge 

d’aquesta unitat geològica principal també s’ha de destacar els nivells de metapelites 

negres (ÇOpn), els nivells de marbres i altres roques carbonatades (ÇOc, ÇOsb i ÇOcs), i 

els nivells de metagrauvaques i metarenites (COgg). Les unitats de roques magmàtiques 

que afloren en el municipi són els petits cossos de pegmatites (Gpe), quarsdiorites i 

tonalites (Gqdt) i basaltoids (Nbn). 
Mapa geològic centrat en el terme municipal de Cadaqués 

 
Font: ICC 

Roques metamòrfiques 

• ÇOgp: Alternança rítmica d’ordre centimètric-decimètric de nivells de grauvaques i gresos i 
nivells de lutites que per efecte del metemorfime regional hercinià esdevenen filites i en menor 
proporció pissares, esquistos i gneissos. És una unitat molt monòtona. En aquesta unitat s’hi 
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reconeixen nivells de calcària d’escassa potència (ÇOc i ÇOsb). Localment hi ha intercalacions 
de nivells de composició plagioamfibòlica. S’interpreten com a sediments detrítics marins de 
caràcter turbidític. No es coneix la posició de la base de la sèrie. S’estima que la potència de la 
unitat és de més de 2000 m.  

• ÇOc: Nivells discontinus de calcàries de gruix d’ordre mètric intercalats en els materials de la 
unitat ÇOgp i a la base de la unitat ÇOpn que per efecte del metamorfime regional hercinià 
esdevenen marbres. Aquestes marbres són de color gris blavós amb venes de color blanc. 

• ÇOsb: Es tracta d’un nivell guia de menys de 20 metres de potència que conté en proporcions 
variables marbres, metalutites negres, quarcites, metavolcanites i roques calcosilicatades amb 
importants canvis litològics laterals. El conjunt de litologies englobades en aquesta unitat 
s’anomena Complex de Sant Baldiri.  

• ÇOqr: Quarsites de gra fi, de color negre o blanc, sovint presenten bandat, intercalades en el si 
de la unitat ÇOpg. Afloren majoritàriament en el sector nord-est del municipi, on constitueixen un 
bon nivell guia local. La seva potència no sobrepassa els 5 metres de gruix. Es coneixen com a 
Quarsites de Rabassers i de Culip (Fotografia 2.2-3). 

• ÇOpn: Unitat rica en metalutites negres (generalment fil·lites negres) i en menor proporció per 
metalutites i metarenites. Aquesta unitat presenta mineralitzacions d’òxids de ferro. 
Estratigràficament se situa per sobre la unitat ÇOgp. La potència màxima estimada és de 200 
metres.  

• ÇOcs: Unitat de poca entitat composta fonamentalment de marbres impurs de color gris blavós. 
Es tracta d’un nivell discontinu i de pocs metres de gruix que se situa pel damunt de la unitat 
ÇOgp. 

• ÇOcg: Metalutites i metarenites amb intercalacions de metaconglomerats amb còdols de quars i 
lidita. Localment aquesta unitat té a la base els marbres de la unitat ÇOcs. Tenen un potència 
mínima de 100 metres.  

• ÇOvb: Amfibolites de color verd fosc constituïdes essencialment per amfíbol i plagiòclasi. Formen 
un conjunt de cossos lenticulars dins de la unitat ÇOgp. S’interpreten originàriament com a 
dioritoides i gabroides prehercinians. 

Els protòlits del conjunt de materials metamòrfics s’atribueixen al camboordovicià i/o 

precambrià. El grau metamòrfic augmenta de Sud a Nord. En base a les associacions 

minerals que fonamentalment s’observen a la unitat ÇOgp, de menys a més grau 

metamòrfic es diferencien les següents zones: zona de la clorita-moscovita, zona de la 

biotita (MRb), zona de l’andalusita-cordierita (MRac), zona de la sil·limanita (MRs) i zona 

d’anatèxia (MRrg). 

Roques magmàtiques 

• Gpe: roques de textura granular de gra groller formades per quars, ortosa, microclina i albita. 
Mostren un contingut variable de moscovita, turmalina, granat, biotita, sillimanita i cordierita. Se 
situen a la part septentrional formant dics i masses irregulars d’ordre mètric a decamètric, que 
intrueixen en els materials de la zona de la cordierita-andalusita i de la zona de la sil·limanita. 
L’emplaçament de les pegmatites és proper al clímax metamòrfic regional. Petrogenèticament 
relacionades a les zones d’anatèxia (Fotografia 2.2-4). 

• Gqdt: quarsdiorites i tonalites. El mineral màfic essencial és la biotita i l’amfíbol. Generalment de 
mida de gra mitjà, i presenten una fàbrira definida per la orientació preferent dels cristalls de 
plagiòclasi i dels minerals màfics. Les roques metamòrfiques properes als contactes de la intrusió 
solen ser migmatítiques. Formen petits cossos emplaçats en les zones d’alt grau metamòrfic, al 
litoral N. L’emplaçament de les quarsdiorites i tonalites és proper al clímax metamòrfic regional. 

• Nbn: Unitat de poca entitat composta de basaltoides amb textura porfírica. Sobre la matriu 
destaquen fenocristalls corroïts d’olivina, plagiòclasi càlcica i clinopiroxens. Aflora en una 
xemeneia oberta en els materials paleozoics al nord de Cadaqués. S’atribueixen al Neogen per 
correlacions amb altres manifestacions volcàniques de l’Empordà.  
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Al marge de les roques metamòrfiques i magmàtiques s’ha de destacar la presència de 

filons de quars emplaçats en els materials metamòrfics i magmàtics de gruix variable, de 

centimètric a mètric. En el mapa només hi ha representats els més importants, els de gruix 

mètric (fq). Generalment estan associats a fractures o a zones de xarnera de plecs. Molt 

sovint estan deformats. 

2.1.2.6. Edafologia 

Des d’un punt de vista geomorfològic la península de Cap de Creus és un terreny rocallós 

amb importants canvis de pendent definit per un entramat de serres que en alguns casos 

sobrepassen els 600 metres d’alçada (e.g. Pic de sant salvador, 670 m; Pic de Pení 606 m). 

La geometria de la superfície es veu clarament condicionada per la distribució de les 

estructures tectòniques i les litologies. 

Els dipòsits sedimentaris associats als processos geodinàmics externs que actuen i han 

actuat recentment (durant el quaternari) són de poca entitat, els més importants són els 

dipòsits de graves, sorres i lutites d’origen al·luvial situats a les parts baixes de les rieres 

principals, els dipòsits de graves i sorres de platja i els dipòsits de sorres lleugerament 

cimentades d’origen eòlic situades a prop de la costa i en algunes fondalades. 

A continuació es descriuen les principals unitats geològiques quaternàries que afloren en el 

municipi en base al mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Les unitats geològiques 

quaternàries que es diferencien són: 

• Qlla i Qsa: Dipòsits actuals i subactuals de llera de torrents i rieres compostos de graves, sorres i 
lutites. Son dipòsits poc potents, no arriben a assolir més de 3 metres de gruix. Es localitzen 
principalment a la riera de Cadaqués. 

• Qpr: Dipòsits de plana al·luvial de riera actuals i subactuals compostos de lutites, sorres i graves. 
Es localitzen a la part baixa de la riera de Cadaqués i la riera de Portlligat amb gruixos d’ordre 
mètric.  

• Qpg: Dipòsits de les platges actuals compostos per còdols amb proporció variable de graves i 
sorres. Els còdols són en general aplanats o allongats i de mida centimètrica a decimètrica. Són 
còdols retreballats per l’onatge, l’origen dels quals pot ser o bé per transport de torrents fins a la 
desembocadura o bé per caiguda de blocs dels vessants i penya-segats de la costa. 

• Qcd i Qac1: Dipòsits al·luvials-col·luvials de poca entitat que passen transicionalment als dipòsits 
Qlla, Qsa i Qpr. 

• Altres dipòsits quaternaris, de poca entitat són: dipòsits col·luvilas (Qc), dipòsits eluvials (Qea) i 
dipòsits d’esbaldregalls de pendent. 
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2.1.3.  MEDI BIÒTIC 

2.1.3.1. Vegetació i hàbitats 

Els hàbitats naturals del municipi de Cadaqués estan caracteritzats per la gran extensió que 

recobreixen els ambients oberts de vegetació arbustiva. Especialment a causa de causa del 

fort domini territorial de determinats factors climàtics (tramuntana persistent, forta insolació, 

pluviometria escassa) o ecològics (incendis sovintejats, sòl escàs, pastures en espais 

oberts), la vegetació forestal climàcica d’alzina o sureda no assoleix al municipi una 

representativitat territorial i superficial massa elevada. 
La brolla arbustiva en el municipi                           Brolla d’estepes, brucs i altres arbustos punxosos 

    
Font: Elaboració pròpia 

Tanmateix, i malgrat l’extensió territorial de les brolles arbustives, pel fet de comptar amb 

diferents condicionants topogràfics, climàtics i ecològics en algunes zones del municipi, hi 

ha també petits nuclis de bosc, de prats, de zones humides, de rocams o de vegetació 

d’indrets litorals. 

Comunitats forestals 

Les zones boscoses són escasses al municipi del Cadaqués. La vegetació potencial del 

massís de Cap de Creus és la de boscos escleròfils d’alzinar litoral (Quercetum ilicis 

galloprovinciale) o bé de sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale spp. suberetosum), amb 

petits nuclis de castanyers i rouredes en les zones més frescals (pràcticament, però, 

absents del municipi de Cadaqués), càdecs als indrets assolellats i d’escàs sòl, tamarius a 

les zones humides i pinedes de pi pinyoner i pi blanc, especialment als penya-segats litorals 

arrecerats. Els nuclis amb suredes més ben representants són prop de Sa Perafita, a la 

zona del puig de Sa Cruïlla, i taques esparses a llevant del Pení o puig de Simonets. 

Sobre aquesta base de vegetació arbòria potencial, la realitat del massís de Cap de Creus 

fa que només en alguns punts s’hi desenvolupin boscos i espais amb certa cobertura 

forestal; aquests indrets són els que presenten un sòl més ben format i un recés de la 
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tramuntana, a més de, lògicament, haver estat exempts d’incendis forestals durant els 

darrers anys o darreres dècades, fet poc comú en el conjunt del massís. Així doncs, a 

Cadaqués hi apareixen petits nuclis de pinedes al sector litoral, sobretot al sud del nucli 

urbà, amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, propis de la terra baixa catalana.  

El domini absolut de la seva superfície és la formada per les extensions de brolles. Entre 

aquestes, cal destacar els matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls 

secs de terra baixa, on estepes (Cistus sp.) i papilionàcies punxudes com l’argelaga negra 

(Colicotome spinosa), l’argelaga (Genista scorpius) o la gatosa (Ulex parviflorus) hi tenen un 

bon domini. Les trobem sobretot a la zona nord del municipi, entre la carretera de Cap de 

Creus i el mas de Rabassers, Puig Alt i tot el vessant oriental de la Muntanya Negra i a l’est 

de Bufadors. També hi són presents al sector de brolles de l’extrem oriental del massís, a la 

Punta de Cap de Creus. Al sector sud del municipi, aquesta brolla té altres variacions, 

sense ser tan eixuta, i amb major presència d’exemplars aïllats de suros (Quercus suber), 

ullastres (Olea europaea spp. sylvestris), etc. 

Comunitats de ribera i aquàtiques 

En el municipi apareixen de forma al llarg de rieres, moltes d’elles temporals i intermitents. 

Hi ha, no obstant això, diversos punts amb abundància de vegetació aquàtica, sobretot al 

principal curs d’aigua del sector oriental del massís, Es Rec de Sant Vicenç, on apareixen 

petites gorgues amb dolls, on s’hi forma un petit aiguamoll amb balques (Typha latifolia), 

canyís (Phragmites australis), canyars (Arundo donax), etc. Aquest mateix hàbitat apareix 

també a l’embassament del Club Mediterranée, al nord del mas de Rabassers de Dalt. 

Comunitats d’espais oberts (prats, conreus i improductius) 

En algunes zones a les rodalies de masos, en espais pasturats o en sectors recentment 

cremats per part d’incendis forestals, hi ha prats i zones obertes; aquests són alguns dels 

hàbitats amb major vàlua ecològica, ja que trenquen la certa monotonia de les extensions 

homogènies de brolles, i poden acollir espècies diferents i de major interès, especialment 

per la fauna. Tanmateix, són cada vegada més escassos, donada la creixent tendència a 

l’abandonament dels masos, la desaparició de moltes pastures i la pèrdua de conreus 

actius. 
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Feixes abandonades d’antics conreus, amb brolles i peus de suros 

 
Font: Elaboració pròpia 

En alguns sectors més propers al nucli urbà, hi ha un hàbitat d’horts, els conreus herbacis 

extensius de regadiu o de contrades molt plujoses,, però aquests conreus d’horta són poc 

representatius i amb una superfície molt petita, sovint en jardins privats i indrets de poca 

mida. Tanmateix, pel que fa al nucli urbà i el paisatge d’horts, alguns estan molt ben 

conservats i presenten un paisatge atractiu. 

Comunitats de sistemes rocallosos 

El conjunt del massís de Cap de Creus, ric en pedregars, penyes i rocams i amb un sòl 

escàs en bona part del seu territori, ofereix moltes possibilitat a les espècies i comunitats 

adaptades a aquests hàbitats. En aquest sentit, hi ha molts espais de penya-segats, no 

únicament al llarg de la costa, tot i que fonamentalment apareixen a primera línia del litoral, 

amb espècies com Armeria ruscinonensis o Plantago subulata, entre d’altres. A més, el 

conjunt d’illots i farallons són també hàbitats propis d’aquests paisatges del municipi de 

Cadaqués.  

A causa de la morfologia i orogènia del conjunt del massís, i de la composició del seu sòl 

(majoritàriament silícic), també a l’interior hi apareixen penya-segats i rocams notoris. 

Alguns exemples són penya-segats interiors propers al puig de Simonets, al llarg de la vall 

de Jóncols, al Torrentbo i al sector nord del municipi, on hi dominen els rocams. 
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Rocams interiors al Puig de Simonets 

 
Font: Elaboració pròpia 

Comunitats de sistemes litoral 

En algunes zones de cales i badies, s’hi acumulen els sorrals, formant petites comunitats 

sorrenques, com són les platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfits. 

Als espais litorals de costa baixa, com les badies, hi ha alguers de posidònia (Posidonia 

oceanica) o altina, a més d’alguns indrets on, puntualment, hi apareixen les 2 altres 

espècies e fanerògames marines presents al conjunt del territori català, com són 

Cymodocea nodosa i també Zoostera nolti. Aquest és, per exemple, l’alguer de Portlligat, un 

dels més ben conservats del territori. En algunes badies i cales, el seu estat de conservació 

és òptim. Al llarg de la costa rocallosa, a primera línia d’onades sovint apareix el trottoir, una 

alga incrustant que forma cornises sòlides, el Litophyllum lichenoides. Als fons rocallosos, hi 

ha tot el conjunt d’hàbitats submarins del litoral batut, on abunden algues com Corallina 

elongata, Cystoseira mediterranea, entre d’altres. A major fondària hi abunden comunitats 

amb algues com Halimeda tuna, Codium vermilara o Dictyota dicotoma. A més, s’hi 

conserven bons exemples dels fons de l’infralitoral o dels coral·lígens, amb parets on hi 

abunden nudibranquis, porífers, gorgònies i fins i tot els preuats coralls. A més distància del 

litoral, els fons profunds dels recs submarins, recentment estudiats per diferents 

universitats, sembla ser que compten amb una elevada biodiversitat i que, en molts d’ells, 

estan un estat de conservació molt elevat. 

Comunitats d’ambients urbans 

Els ambients urbans tenen unes característiques pròpies pel que fa als ecosistemes i 

comunitats vegetals, en general menys singulars que les de les rodalies. Aquestes 

comunitats apareixen a les àrees urbanes (o industrials, per bé que aquestes darreres son 
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pràcticament inexistents al conjunt del municipi, tret del sector del Pla del Sr. Llorenç), i 

inclouen la vegetació ruderal associada. Es tracta d’un hàbitat no massa abundant al 

conjunt del municipi, ja que només apareix pròpiament a les zones urbanes del nucli de 

Cadaqués, Portlligat, s’Alqueria, etc. 
Cobertes del sòl a Cadaqués 

 
Font: Estudi de Connectivitat social, paisatgística i ecològica dels municipis de Port de la Selva, Cadaqués i la Selva de Mar 
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2.1.3.2. Fauna1 

De la mateixa manera que succeïa amb la vegetació i els hàbitats existents al municipi, la 

geografia física, la climatologia, el relleu, la geologia i l’orografia del territori de Cap de 

Creus inclòs dins el municipi de Cadaqués condicionen la seva biodiversitat faunística, la 

qual s’ha d’adaptar a un conjunt d’hàbitats propis d’ecosistemes mediterranis, però 

fortament influïts per un relleu muntanyós, rocallós i abrupte i per una meteorologia 

dominada per la tramuntana.  

En línies generals hi ha hàbitats faunístics poc humanitzats, encara que molts d’ells havien 

estat conreus de vinyes i oliveres. La fauna ocupa la pràctica totalitat dels ecosistemes, com 

són els penya-segats litorals i interiors, zones arbrades, o també els racons amb aigües 

permanents. Les taques boscoses en indrets com les suredes de Sa Perafita o del sector 

oriental del Pení o valls interiors (siguin d’alzines i suros o sobretot de perennifolis com el pi 

blanc i pi pinyer) asseguren la presència d’espècies faunístiques forestals, encara que poc 

abundants i cada cop més escasses.  

Els incendis, presents de forma regular i periòdica al Massís del Cap de Creus des d’anys 

històrics, han condicionat molt la presència d’espècies de fauna sensibles, però alhora han 

beneficiat aquelles d’espais oberts, ja que el desenvolupament de les masses forestals ha 

estat escàs (malgrat que les caracteritzades pel seu lent creixement com sobretot alzinar i 

sureda tenen una bona adaptació al foc). Així mateix, un altre condicionant per a moltes 

espècies d’animals és la tipologia del sòl. La poca profunditat dels horitzons edàfics, silícics 

en la major part del municipi de Cadaqués, ha fet que, juntament al foc, la climatologia i el 

vent, el resultat de la vegetació sigui, actualment, d’un clar domini de la brolla. Per tant, 

aquelles espècies de fauna que tenen com a hàbitat predilecte les estepes, els romanís, els 

brucs, les lleterasses, les gatoses i altres espècies i circum-mediterrànies i d’ambients 

càlids, són molt abundants al municipi de Cadaqués. Finalment, algunes espècies lligades 

al medi marí, poden aparèixer a les zones més properes a l’aigua, en indrets molt batuts pel 

vent i de clara influència de la sal de mar, al sector nord del municipi i la punta de Cap de 

Creus, així com espècies pelàgiques observables des del litoral, com cetacis, peixos o 

ocells marins. 

 

                                                

 

1 Pel que fa a la presència, estatus legal i de conservación d’aquells grups amb un major nombre d’espècies al municipio 

(Amfibis, rèptils i obells) la información d’aquest punt es completa amb les taules presents a l’Annex 5.1d’aquest document. 
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Peixos: L’interior del massís del Cap de Creus hi ha pocs espais d’aigües permanents que 

puguin garantir la presència d’algunes espècies de peixos d’aigües dolces. Tanmateix, en 

algunes com desembocadures de rieres, algunes espècies marines de tant en tant poden 

penetrar alguns metres cap a l’interior, ja prop dels cinturons de canyís, com succeeix en el 

cas de les llises (Liza sp., Chelon labrosus o Mugil cephalus), a més d’altres com l’anguila 

(Anguilla anguilla). Alguns barbs (Barbus meridionalis) s’han trobat darrerament en rieres 

limitants amb el municipi del Port de la Selva, per la qual cosa no es descarta la presència 

d’aquesta o altres espècies en dolls d’aigua de rieres de la zona, per bé que sembla 

improbable la presència regular dins el municipi. Altres espècies com la carpa (Cyprinus 

carpio) o la gambúsia (Gambusia holbrooki) poden ser presents al municipi a partir 

d’alliberaments accidentals d’exemplars, en llocs d’aigües permanents com l’embassament 

del Club Mediterranée al mas de Rabassers de Baix. 

Amfibis: L’absència de peixos en moltes de les basses, a causa de la seva temporalitat, fa 

que aquests no puguin depredar les postes dels amfibis. Per tant, granotes, gripaus i tritons 

poden arribar a ser molt abundants en punts on s’acumuli l’aigua després de moments de 

fortes pluges, sovint de forma oportunista i amb variacions segons els anys. Cal destacar la 

granota verda (Rana perezzi) i la reineta (Hyla meridionalis), presents pràcticament en totes 

les rieres del municipi de Cadaqués, les basses i fins i tot els cursos d’aigua en la seva 

desembocadura. Altres espècies presents en aquests ambients,són el gripau corredor (Bufo 

calamita), la granota pintada (Discoglossus pictus) i el gripau comú (Bufo bufo). Espècies 

com el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau corredor (Pelobates cultripes), la granoteta de 

punts (Pelodites punctatus s’han detectat en molta menor abundància. Finalment cal 

esmentar la presència regular d’urodels, com són la salamandra (Salamandra salamandra) i 

sobretot el tritó verd (Triturus marmoratus). 

Rèptils: L’aridesa de gran part del municipi de Cadaqués, el sòl despullat i sovint descobert 

de roques i la gran densitat de zones obertes, assolellades i riques en forats, converteix 

aquest territori en un punt realment interessant per als rèptils. Els sargantaners grossos 

(Psammadromus algirus) i llangardaixos ocel·lats (Thimon lepida) hi són prou abundants i 

amb molta presència de la sargantana de paret (Podarcis hispanica) arreu dels indrets 

humanitzats. També el dull (Chalcides striatus) sembla present en molt baix nombre en 

algun punt del municipi, malgrat manca de cites recents. 

La presència de serps és assegurada amb bones poblacions de serp verda (Malpolon 

monspessulanus), serp blanca (Rinechys scalaris) i serpa llisa (Coronella girondica). Als 

cursos d’aigua s’hi troben dues espècies de colobra, la d’aigua (Natrix natrix) i la de collar 

(Natrix maura).  
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Dins de la família dels quelonis (tortugues), dues espècies, d’estructura morfològica i hàbitat 

ben diferents es poden observar al municipi de Cadaqués. La tortuga mediterrània (Testudo 

hermanni spp. hermanni) i La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) localitzada a les rieres i 

basses, malgrat que es tracta d’una espècie amenaçada i amb densitats baixes arreu del 

país. En zones com les rieres del Fangal, s’Arenassa i especialment al conjunt de basses 

del Pla dels Estanyets (camí de la Punta de Cap de Creus o a l’embassament del Club 

Mediterranée), arriben a concentrar-se en petits grupets en gorgues d’aigües abundants. 

Aus:. Cadaqués i el Cap de Creus, és un indret de geografia privilegiada i que el fet de 

sortir uns deu quilòmetres mar endins fa que sigui un punt estratègic durant les migracions 

d’aus. Aquest és el cas de molts rapinyaires com els milans (Milvus sp.), les arpelles (Circus 

sp.), l’àguila pecadora (Pandion haliaetus), l’àguila calçada (Hierateus pennatus), el falcó de 

la reina (Falco eleonorae), el mussol emigrant (Asio flammeus), de grans camallargs com el 

flamenc (Phoenicopterus roseus), la grua (Grus grus), la cigonya (Ciconia ciconia), el bernat 

pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzetta), el martinet de nit (Nycticorax 

nycticorax), l’agró roig (Ardea purpurea), de limícoles com la garsa de mar (Haematopus 

ostralegus), els territs (Calidris sp.), els pigres (Pluvialis squatarola), les gambes de 

diferents espècies (Tringa sp.), becuts (Numenius sp.), els becs d’alena (Recurvirostra 

avossetta), els corriols (Charadrius sp.) o de petits ocells migradors com els mosquiters 

(Phylloscopus sp.), les boscarles (Acrocephalus sp.), els mastegatatxes (Ficedula 

hypoleuca), les cotxes (Phoenicurus sp.), el bitxac rogenc (Saxicola rubetra), les orenetes 

(Hirundo sp. i Delichon urbica), els falciots (Apus sp.).  

Entre els ocells hivernants, a més dels grans estols de fringíl·lids que inunden els camps de 

conreus, els olivars i les vinyes, com els verdums (Carduelis chloris), les cardines (Carduelis 

carduelis), els gafarrons (Serinus serinus), els lluers (Carduelis spinus) o els passerells 

(Carduelis cannabina), hi ha molts de tords (Turdus sp.), merles (Turdus merula), estornells 

(Sturnus vulgaris) o fins i tot ocells del Pirineu com el pardal d’ala blanca (Montifringilla 

nivalis), gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax) i també el cercavores (Prunella 

collaris) al capdamunt de la Serra de Verdera, els trencapinyes (Loxia curvirostra) al mas 

Ventós, reietons (Regulus regulus) i mallerengues petites (Parus ater) a les pinedes o el 

pela-roques (Tichodroma muraria) als penya-segats litorals.  

D’entre els nidificants destaquen, com a grans depredadors, l’àguila daurada (Aquila 

chrysaetos), la qual no nidifica exactament al massís, però si que ho fa a l’Albera, 

alimentant-se, però, ben sovint al Cap de Creus, sobretot a la part elevada del municipi de 

Cadaqués i l’àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus), amb dues parelles dins el Parc Natural 

de Cap de Creus, essent unes de les poques presents a les comarques gironines, a més de 

l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), que arriba a la primavera.  



INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR POUM de Cadaqués 

 
SERPA Enginyeria i consultoria ambiental SL 33 

Entre les aus rapinyaires nocturnes, a més del duc (Bubo bubo) que compta amb un mínim 

de 3-4 parelles dins el municipi del Cadaqués, hi ha accidentalment el siboc (Caprimulgus 

ruficollis), el gamarús (Strix aluco), l’òliba (Tyto alba) i el mussol banyut (Asio otus). De 

forma més freqüent, hi habiten el mussol comú (Athene noctua), i el menut xot (Otus scops) 

i l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). Altres rapinyaires diürns són el falcó pelegrí 

(Falco peregrinus), amb diverses parelles criant dins el municipi o immediates rodalies. 

També hi és freqüent el xoriguer comú (Falco tinnunculus) i, recentment, el xoriguer petit 

(Falco naumanni), que es va extingir del Cap de Creus (concretament del Cap Norfeu) l’any 

1987 i que s’ha reintroduït a la vall de la Valleta i el Pení, des d’on han colonitzat diferents 

zones del massís i sovint s’observa també dins el municipi de Cadaqués.  

Als llocs més humits i arbrats, les merles (Turdus merula), oriols (Oriolus oriolus), raspinells 

(Certhia brachydactyla) i ocells forestals hi fan niu, mentre que la resta de passeriformes 

són més típics de brolles, que entapissen bona part de la resta del massís. Així doncs, els 

tallarols són molt abundants, amb moltes espècies, totes elles nidificants, com el 

trencamates (Sylvia conspicillata), el capnegre (Sylvia melanocephala), la tallareta cuallarga 

(Sylvia undata) l’emmascarat (Sylvia hortensis) o fins i tot alguna parella del tallarol del 

casquet (Sylvia atricapilla), juntament a les bosquetes (Hippolais polyglotta) i altres ocells de 

les brolles com el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el bitxac (Saxicola torquatus). Els 

capsigranys (Lanius senator) i botxins (Lanius meridionalis), acompanyen aquests aus entre 

les brolles. 

Finalment, els ocells dels penya-segats i roques, també són, en general, singulars. Hi 

destaquen per sobre de la resta el còlit negre (Oenanthe leucura) (amb el límit septentrional 

europeu però al límit de l’extinció al municipi i al conjunt del Parc Natural de Cap de Creus) i 

la merla roquera (Monticola saxatilis), però estan acompanyats per altres espècies no 

menys importants com la merla blava (Monticola solitarius), la cotxa fumada (Phoenicurus 

ochruros), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) el falciot pàl·lid (Apus pallidus), el ballester 

(Apus melba) el colom roquer (Columba livia), el corb (Corvus corax) i altres rapinyaires que 

hi fan niu, a més del corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis spp. desmaresti), 

encara que només cria de moment al Cap Norfeu, però s’observa al llarg de tot l’any al 

municipi de Cadaqués. L’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), que utilitza ponts i 

infraestructures humanes, solia criar antigament en baumes i roques, com fan les cotxes o 

la resta d’ocells de penya-segats. 

Mamífers: La mastofauna del municipi de Cadaqués, no presenta massa singularitat en 

l’actualitat. Actualment, existeixen bones poblacions de conills (Oryctolagus cuniculus) i 

llebres (Lepus europaeus), juntament amb micromamífers com talpons i altres rosegadors 

(ratolins de bosc, rates, ratolins domèstics, etc.), juntament insectívors com les musaranyes.  
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Els rats-penats, són prou abundants al massís, hi han més de 12 espècies, entre els quals 

cal destacar Hyposugo savii, Miniopterus schreibersii, Pipistrellus kuhlii i Rhinolophus 

euryale, per bé que el nucli principal de les quals és el monestir de Sant Pere de Rodes 

(municipi del Port de la Selva), també n’existeixen colònies en avencs, coves i fins i tot 

alguns masos vells o ermites al llarg de tot el cap de Creus. 

Entre els mamífers omnívors de mida grossa hi abunda el senglar (Sus scrofa), el toixó 

(Meles meles), sobretot en zones conreades o pasturades de poc pendent, hàbitat també 

ocupat per un petit insectívor, l’eriçó (Erinaceus europaeus). Els grans herbívors, s’han 

reintroduït al massís, com és el cas del cabirol (Capreolus capreolus) que, malgrat ser més 

forestal, s’ha adaptat exitosament, també hi espècies escapades de captivitats, com el 

cérvol (Cervus elaphus), el qual s’observa sovint al sector oriental del municipi, com a les 

rodalies del mas de la Birba, mas d’en Duran, etc.  

Els carnívors, n’hi ha de mida petita, com la mostela (Mustela nivalis) o ja més grossa com 

la fagina (Martes foina), abundants arreu del massís o d’hàbitats més forestals i més 

esquerpa, com la geneta (Genetta genetta). Finalment, la guilla (Vulpes vulpes) és un 

mamífer abundant. Pel que fa als cetacis i mamífers marins, al litoral del municipi hi ha 

diferents espècies, entre les quals cal destacar una població estable de dofí llistat (Stenella 

coeruleoalba), a més d’alguns avistaments menys regulars de dofí comú (Delphinus 

delphis), dofí mular (Tursiops truncatus), caps d’olla (Globlicephala melaena i Grampus 

griseus) o fins i tot alguns rorquals (Balaenoptera physalus) en moments de migració. 

2.1.3.3. El Paisatge 

El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del procés 

d’integració contínua entre l’acció antròpica i el medi físic. Es considera un complex 

d’interaccions derivades de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen, i 

l’activitat antròpica que hagi pogut patir al llarg del temps. El paisatge és el conjunt 

d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició, donen a cada territori un 

aspecte determinat.�

L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat, tanmateix s’intentarà 

abordar el seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels paràmetres que 

millor defineixen l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la 

fragilitat.  

Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és per tant un 

anàlisi força subjectiu, ja que dependrà, en gran part del grau de sensibilitat de l’observador 

de les connotacions perceptuals i lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 
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Cal tenir en compte que, en el cas de Cadaqués, el Catàleg del Paisatge de les Comarques 

Gironines es troba en aquests moments en fase d’elaboració, així com la Carta del Paisatge 

de l’Alt Empordà, iniciativa engegada per part del Consell Comarcal. 

En tot cas, en aquest document es realitza una primera descripció de les principals unitats 

paisatgístiques presents al municipi de Cadaqués, valorant-ne les seves diferents qualitats, 

tal i com es mostra a continuació. 
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 UNITAT FORESTAL i BROLLES ARBUSTIVES 

Petita descripció  

Unitat densa en cobertura vegetal, majoritàriament arbustiva, amb dues grans 
subunitats paisatgístiques, les que tenen presència de petits nuclis forestals 
(pins, suros, alzines, roures, castanyers, etc.) i les mancades d’estrat arbori 
(dominades per brolles silíciques d’estepes, argelagues, brucs, etc.). 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Majoritàriament en 
vessants  Conca visual: Elevada (Des de 

l’exterior) 

Vegetació present: 
Pinedes, alzinars. Gran 
abundància de brolles 
mediterrànies  

Presència element 
humans: Escassa 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Visibilitat i exposició Qualitat visual elevada. Visible des de tots els accessos al municipi. 

Presència espectadors 

Pocs espectadors permanents des de l’interior de la unitats, 
esporàdics els qui hi viuen. Tanmateix, més freqüents els qui 
habiten al nucli o urbanitzacions de les rodalies, a més dels qui 
estan en trànsit pels eixos viaris bàsics o pistes forestals 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Diversitat: Baixa Singularitat Mitjana 
Qualitat de les vistes Elevada Cromatisme moderat 

Vegetació: Eminentment arbustiva, amb espècies mediterrànies, però amb 
nuclis més forestals. 

Grau de naturalitat Elevat 

Elements antròpics Línies elèctriques, camins, desbrossades en indrets puntuals, 
masos, etc. 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
Fragilitat de l’entorn Mitjana 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: MITJANA-ALTA 

UNITAT DE  AGRÍCOLA I D’ESPAIS OBERTS 

Petita descripció  

Prats i conreus als fons de les petits valls o les zones planes de punts més 
elevats; espais oberts, sovint amb creixement de vegetació si estan 
abandonats. Solen ser prats pasturats o, més a prop dels pobles, conreus 
diversos, sobretot de vinyes i oliveres. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

        
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Suau; poc pendent. Conca visual: Elevada 

Vegetació present: 

Vegetació ruderal,  
conreus i zones 
pasturades Recuperació 
de vinyes en algunes 
zones. 

Presència element 
humans: 

Camins, línies 
elèctriques, masos 
abandonats o actius, 
eixos viaris de pistes 
forestals, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 

Visibilitat i exposició 
Visible des d’indrets elevats del municipi. Molt visibles des dels 
indrets propers situats a la mateixa cota (o cotes superiors), o, en 
alguns casos des dels eixos viaris principals i secundaris. 

Presència espectadors 
Permanents els habitants propers a masos o afores de nuclis 
habitats. Molt freqüents els que transiten per els principals eixos 
viaris.  

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Diversitat: Mitjana  Singularitat Elevada 
Qualitat de les vistes Alta Cromatisme moderat 

Vegetació: Vegetació herbàcia de prats a les zones de pastura, amb alguns 
peus arboris 

Grau de naturalitat Mitjà 

Elements antròpics Línies elèctriques, masos, camins, feixes, parets de pedra seca, 
etc. 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: MITJA-ALTA 
Fragilitat de l’entorn Mitjana 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: ALTA 
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UNITAT FLUVIAL 

Petita descripció  Unitat definida per la presència de petits cursos d’aigua, molts d’ells 
intermitents, que ocupen únicament els fons de vall. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

        
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Suaus Conca visual: Elevada 

Vegetació present: Vegetació Fluvial Presència element 
humans: 

Línies elèctriques, guals 
, camins, ponts, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 

Visibilitat i exposició Visible des de qualsevol punt elevat sobres les valls centrals amb 
panoràmica i també des dels vessants. 

Presència espectadors Pocs espectadors permanents  
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Diversitat: Alta Singularitat Elevada 
Qualitat de les vistes Mitja-alta  Cromatisme Alta 

Vegetació: Arbres de ribera, caducifolis diversos, bardisses, arbustives de la 
terra baixa mediterrània. Vegetació aquàtica al llit del riu. 

Grau de naturalitat Elevat 
Elements antròpics Línies elèctriques, ponts, accessos al riu, etc. 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Fragilitat de l’entorn Elevada 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: ALTA 

UNITAT  URBANA 

Petita descripció  

Espai humanitzat, amb el poble al seu sector més central, i amb un conjunt de 
masos més aïllats o d’urbanitzacions que segueixen el nucli principal del 
poble. Tanmateix, conserva bellesa paisatgística i harmonia per la coloració de 
les cases, la conservació i homogeneïtat d’aquestes, integració en l’entorn, 
etc. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: PLANER Conca visual: Elevada 

Vegetació present: Ruderal i suburbana  Presència element 
humans: Arreu 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: MITJA 
Visibilitat i exposició Molt visible 
Presència espectadors Permanents  
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: MITJANA 
Diversitat: Mitjana Singularitat Mitjana- Alta 
Qualitat de les vistes Mitjana - Alta Cromatisme Baixa 

Vegetació: Eminentment urbana (places, carrers, jardins particulars i públics, 
etc-.) 

Grau de naturalitat Baix 
Elements antròpics Arreu 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: MITJANA 
Fragilitat de l’entorn Baixa 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: MITJANA-BAIXA 
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UNITAT COSTANERA I LITORAL 

Petita descripció  

Espai relativament humanitzat en alguns sectors, però majoritàriament verge i de gran bellesa 
paisatgística, en tenir zones aïllades, penya-segats, rocams i ser una costa molt articulada; 
presenta nombroses cales i algunes petites platges en sectors aïllats, de gran tranquil·litat i 
bellesa. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Molts pendents Conca visual: Elevada 

Vegetació present: Pròpia indrets litorals  Presència element 
humans: Escassa 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Visibilitat i exposició Alta 
Presència espectadors Alts en nuclis, per la resta escàs  
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Diversitat: Elevada  Singularitat Alta 
Qualitat de les vistes Alta Cromatisme Moderat 
Vegetació: De gran interès 
Grau de naturalitat Elevat 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració unitat: ALTA 
Fragilitat de l’entorn Alta 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: ALTA 

 

2.1.3.4. Connectivitat 

La connectivitat en el municipi de Cadaqués, s’ha de veure en el seu context, ja que la 

major part del terme municipal està inclòs en el Parc Natural del Cap de Creu, com a Parc 

Natural, ja es vetlla per què la connectivitat ecològica funcional sigui la major possible per 

tal de facilitar la dispersió natural de les espècies animals i vegetals.  

En aquest context no és d’estranyar que la Diagnosi dels espais connectors de Girona 

(Diputació de Girona, any 2005), no dibuixi cap connector en el municipi de Cadaqués. 

En canvi, bona prova d’aquest fet és la inclusió en el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i 

Paisatgístic de la Costa Brava (Diputació de Girona, Associació Naturalistes de Girona i 

Fundació Territori i Paisatge) de les Valls del Cap de Creus, en el qual s’inclou bona part del 

municipi de Cadaqués.  

Entre altres raons el catàleg, indica que aquests són espais importants perquè actuen com 

a zona de coixí ambiental entre els municipis del cap de Creus i el Parc Natural. Contenen 

moltres simiituds amb els paisatges i hàbitats recollits en el plarc natural: Brolles silícicoles, 
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Àmbits inclosos en els espais de les 
valls del Cap de Creus (en marró) 

 
Font: Catàleg Espais d’interès natural i paisatgístic de la 

Costa Brava  

prats mediterranis rics en espècies anuals basòfiles, feixes ben conservades recobertes de 

timoneda de romaní i olivera o suredes. Es troben retalls de bosc de ribera, bosquines 

meridionals de rambles, rieres i llocs humits. 

Per últim fer referència a l’Estudi de la 

Connectivitat Ecològica, paisatgística i social 

dels municipis del Port de la Selva, 

Cadaqués i la Selva de Mar (Any 2008). En 

el qual s’indica que hi ha una flux connector 

important, en el municipi de Cadaqués. En el 

següents plànols també es pot veure la  

permeabilitat dels passos de fauna, si es 

superposen els dos plànols tot sembla 

indicar que la connectivitat en el principal 

flux ecològic de la zona està amaneçada, 

això és donat per les característiques de la 

carretera d’accés a Cadaqués. 

 
Fluxos ecològics direccionats per les valls i Passos de Fauna. Àmbit de Cadaqués 

  

Font: Estudi de la connectivitat Social, paisatgística i ecològica 
dels municipis del Port de la Selva, Cadaqués i La Selva de Mar. 

Any 2008 
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2.1.4. ÀREES DE RISC 

2.1.4.1. Risc sísmic 

En base al marc geològic i al catàleg sísmic de l’Institut Geològic de Catalunya es pot 

afirmar que l’àrea d’estudi se situa dins una zona amb una activitat sísmica moderada. 

D’acord amb les dades consultades, amb un període de retorn de 500 anys no s’esperen 

terratrèmols amb intensitats superiors a VI i VII. Aquestes intensitats és poc probable que 

produeixin danys importants en el terme municipal i les seves àrees veïnes. 
Zones sísmiques per a un sòl mitjà i vulnerabilitat sísmica/danys als edificis 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1997, 2001. 

 

2.1.4.2. Inundabilitat 

Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, que més impacta per 

la seva freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius i rieres i 

per negament de punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de qualsevol 

avinguda o inundació extraordinària és conseqüència de la combinació de la magnitud del 

fenomen meteorològic i hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements del territori i de 

la magnitud de la població afectada (vulnerabilitat). 

D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua elabora estudis 

hidrològics i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la 

planificació del territori i en el disseny i establiment de les mesures de protecció de les 

persones i els seus béns. L'Agència ha desenvolupat i desenvolupa  tot un seguit de treballs 

de diferent grau de precisió, contingut i àmbit territorial. 
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Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT. 
Zones potencialment inundables .Cadaqués 

     
FONT: Agència Catalana de l’Aigua 

 
Tal i com es pot veure al mapa anterior, en el municipi hi ha detectades zones 

potencialment inundables al rec de Jóncols (amb possible afecció al càmping Cala Jóncols), 

a la riera de Sant Vicenç (amb possible afecció al nucli de Cadaqués), riera de Portlligat i 

rec d’es Jonquet. Les zones amb perill d’inundació es caracteritzen per ser de poc pendent i 

estar topogràficament deprimides. Aquestes zones coincideixen amb les zones de baix 

pendent topogràficament deprimides. El risc d’inundació en el tram final de la riera de Sant 

Vicenç en el nucli urbà de Cadaqués, es considera que actualment aquesta disminueix, ja 

que existeix un mur de contenció d’avingudes, el qual redueix substancialment aquest risc. 

A causa de l’elaboració del nou planejament, s’ha encarregat l’estudi d’inundabilitat dels 

cursos del municipi: la riera de Port-Lligat, sa Rierassa, la Riera de Sant Vicenç i la riera de 

Cadaqués. L’estudi delimita les zones inundables per T-10 anys (Zona Fluvial), T-100 (el 

Sistema Hídric) i T-500 anys (la Zona Inundable.). Per la regulació d’aquestes zones caldrà 

seguir les directrius de l’ACA: 

La Zona Fluvial (ZF) defineix l’àmbit del sistema fluvial amb criteris eco sistèmics. 

En la franja inundable només es podran dur a terme tasques de manteniment de la vegetació 

destinades a afavorir un creixement equilibrat d’aquesta i alhora mantenir una capacitat 

hidràulica mínima 

El Sistema Hídric (SH) defineix l’àmbit del sistema fluvial amb criteris hidràulics i de 

desguàs. Els usos permesos en el sistema hídric fora de la zona fluvial seran: 

Ús agrícola: terres de conreu, pastura, horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, vivers a l’aire 

lliure i conreus silvestres. 

Ús industrial - comercial. Zones verdes. 
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Usos residencials: gespa, jardins, zones de joc degudament senyalitzades. 

No es permetran hivernacles, tancaments ni qualsevol construcció que suposi modificacions de 

perfil natural del terreny. 

Les estacions de bombament d’aigües residuals o potables s’hauran de situar a cotes 

suficients per evitar que durant l’avinguda de 500 anys es produeixen inundacions greus. 

Usos recreatius públics i privats: camps de golf, pistes esportives a l’aire lliure, zones de 

descans, zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de caça i pesca, circuits 

d’excursionisme o d’equitació, excepte edificacions annexes. 

A la Zona Inundable (ZI) es preveuran les següents limitacions d’usos: 

Les futures edificacions de caràcter residencial han de tenir la planta baixa, o el soterrani, si 

n’hi hagués, a una cota tal que no es produeixi la condició d’inundació moderada amb la de 

500 anys. 

Aquestes condicions s’aplicaran també a les estacions depuradores d’aigües residuals de 

caràcter convencional i a les estacions de tractament d’aigües potables. 

Les construccions no residencials (industrials, comercials, pàrkings, etc.) s’han de situar a 

cotes suficients per evitar que durant l’avinguda de 500 anys es produeixen inundacions greus. 

Aquestes mateixes condicions seran d’aplicació a les EDARs de tipologia “verda” i a les 

estacions de bombament d’aigües residuals o potables. 

Les zones d’acampada quedaran fora del sistema de protecció hídrica. 

Plànol general de zones inundables a Cadaqués.  

 
Font: Estudi d’inundabilitat, Abril 2010 
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Aquest estudi d’abril de 2010 conclou que és necessari, doncs, redactar un pla d’actuació 

municipal, que detalli si totes les façanes exposades estan efectivament preparades per a 

protegir-se de les crescudes extraordinàries, sobre tot les crescudes més probables (10 

anys i 100 anys), i que defineixi com ha de ser la gestió en temps real de les crescudes 

(alarma, etc.). 

2.1.4.3. Incendis forestals  

El municipi de Cadaqués presenta majoritàriament, segons el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya, un risc d’incendi forestal Alt o Molt Alt, atribuït sobretot a la 

presència important de cobertes forestals/matollars que hi ha en el municipi. 

Aquest mapa és el resultat de la integració dels factors que intervenen en el perill d’incendi 

forestal: perill d’ignició i perill de propagació, per la realització del qual s’ha utilitzat el mapa 

de models d’inflamabilitat i de combustible de Catalunya, el model d’elevacions del terreny, 

el mapa de dèficit hídric anual, i sèries meteorològiques, actualitzat a data de 14.10.2002. 

Així, algunes zones, com petites taques repartides pel terme municipal, amb risc d’incendi 

forestal baix, aquestes zones coincideixen amb els cursos fluvials i amb la línia de costa. 

Cal tenir en compte que aquesta és una classificació bàsica, i que el risc real d’incendi 

forestal varia dia a dia segons les condicions climàtiques, el grau de sequedat, la humitat i la 

intensitat del vent. 
Perill bàsic d’incendi forestal i Incendis majors de 50 ha. Cadaqués. Període 1986-2007 

���� �
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de MAiH. Miramon 

 

Incendis de l’any 1986 
 
 

Incendis de l’any 1988 
 
 

Incendis de l’any 1993 
 
 

Incendis de l’any 2001 
 
 

Incendis de l’any 2003 
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Cadaqués ja ha patit incendis importants en les últimes dècades, la qual cosa indica 

clarament el risc d’incendi real amb el qual ha de conviure el municipi, Anteriorment s’ha 

presentat un plànol el municipi de Cadaqués amb els incendis mes grans de 50ha, que des 

de l’any 1986, ha sofert, s’ha de tenir en compte que les superfícies cremades, sobretot al 

sud del municipi, se superposen, la qual cosa indica que es crema superfície ja cremada 

anteriorment. 

2.1.4.4. Riscos geològics. Erosió, inestabilitat geodinàmica, subsidències i 

moviments en massa 

Un aspecte de suma importància fortament relacionat amb els terrenys antropitzats del 

conjunt de la península de Cap de Creus és el de la conservació del sòl (Vilà, 1996). Cal 

destacar els centenars de quilòmetres de paret seca que constitueixen les feixes, els 

camins empedrats, els tallavents i les agulles que s’estenen en el conjunt de la península. 

Totes aquestes juntament amb altres obres singulars com escales, cisternes i pous 

permeten el conreu del sòl en pendents elevats i actualment es troben en molt mal estat de 

conservació pel seu abandonament, el trànsit incontrolat de persones i ramats de bestiar. El 

mal estat i el trencament de les parets seques comporta:  

- Erosió del sòl que estava retingut. 
- Augment de la velocitat de l’aigua superficial i de la seva capacitat erosiva. 
- Disminució de la infiltració i un taponament de les vies de drenatge. 
- Un paisatge que suggereix abandonament respecte un passat més ordenat. 

Davant aquest escenari és important que es prenguin mesures de restauració de les 

terrasses i protecció de la coberta vegetal, especialment en aquells llocs conreats. 

Un altre risc relacionat amb els processos geodinàmics que afecta en aquest cas amb poca 

intensitat el terme municipal és el d’esllavissades i despreniments de roques en zones 

d’elevat pendent. Cal destacar que les pluges torrencials, que es donen a vegades en el 

municipi, afavoreixen l’erosió del sòl i sovint desencadenen moviments de massa 

(esllavissades, caigudes de blocs, etc) importants. 

2.1.4.5. Altres problemàtiques i riscos sobre l’entorn natural 

Riscos d’origen antròpic 

Seguretat viària 

Tot i que la planificació de les carreteres, és competència de plans superiors, des d’aquest 

informe es vol reflectir la informació de que es té coneixement, a partir de la valoració de les 

carreteres que es realitza des del programa europeu EuroRAP, el qual calcula, a partir de 

les estadístiques del període 2003-2005, el risc de patir un accident a la xarxa de carreteres 

europees. En la següent figura es pot observar com, el risc a les carreteres principals de 
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l’àmbit de les comarques gironines és en general mitjà-baix, amb alguns trams de carretera 

amb risc alt, entre les quals la carretera de Roses a Cadaqués. 

 
Font: Estudio EuroRAP, Programa Europeu de Valoració de Carreteres, 2006. 

Contaminació d’aigües superficials i subterrànies. 

La possible contaminació dels sòls i les aigües subterrànies, depèn principalment de dos 

factors. Per una banda, hi ha les característiques dels sòls i dels aqüífers i per altra banda 

l’abocament de contaminants potencialment contaminants de les aigües o dels sòls, per la 

presència d’empreses o activitats potencialment contaminants. 

Pel que fa a la primera premissa, les característiques del sòl i dels aqüífers. Com s’ha vist 

en punts anteriors d’aquest mateix document, els sòls presents al Cap de Creus són en 

general de poca entitat i amb una permeabilitat alta, la qual cosa vol dir que en aquests sòls 

l’aigua es filtra amb molta facilitat, així, la major part d’aigua que arribi al sòl s’escolarà a 

nivells inferiors i als aqüífers subterranis. 

Com s’ha vist, en la zona hi ha dos tipologies d’aqüífers. Els al·luvials i els aqüífers dels 

materials pre-quaternaris. El risc de contaminació dels diferents aqüífers vindrà donat per 

les zones de recàrrega d’aquests. Les zones de recàrrega dels aqüífers al·luvials es dóna 

principalment en espais d’aflorament del propi aqüífer i la recàrrega del riu. Així les zones 

de major risc del Cap de Creus per aquests aqüífers són les rieres i torrents associats 

directament a l’aqüífer. 

Pel que fa als aqüífers de materials pre-quaternaris, com s’ha descrit anteriorment, les 

principals zones de recàrrega són les zones permeables del substrat pre-quaternari, ja sigui 

el que aflora com el que se situa sota els sòls i els dipòsits quaternaris.  

Per altra banda, la segona premissa, és la presència d’activitats contaminants en el 

municipi, de les quals no n’hi ha presència a Cadaqués, ja que no hi ha ni activitats 

���������	
��	���	
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ramaderes, ni indústries, ni activitats potencialment contaminants. En aquest els aqüífers 

del municipi de Cadaqués no es troben catalogats com a zones vulnerables per la 

contaminació de nitrats que efectuen els Decrets 283/1998, de 21 d'octubre, de designació 

de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries, i el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Així 

doncs, es pot considerar que el risc de contaminació dels sòls i les aigües a Cadaqués, és 

baix o molt baix. 

A partir de les dades presents en les fitxes de les Masses d'Aigua Subterrànies a Catalunya, 

en el qual es fa un recull sintètic de la informació referent a la caracterització inicial, anàlisi 

de pressions i impactes, i valoració del risc (integrat en el document conegut com a 

document IMPRESS), elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, es pot concloure que el 

risc d’origen antròpic respecte els aqüífers superficials del municipi és baix. 

A continuació es mostren les taules resum de les diferents pressions que s’analitzen des de 

l’Agència Catalana de l’Aigua i la magnitud d’aquesta pressió respecte la massa d’aigua que 

forma l’aqüífer. 

Resum de pressions sobre l’estat químic 
Fonts Pressions Magnitud 

Agricultura i Ramaderia 

Dejeccions ramaderes Sense pressió 
Agricultura intensiva: adobs i tractaments fitosanitaris Baixa 
Aplicació de llots de depuradora (biosòlids) Sense Pressió 
Retorns de reg i recàrrega artificial Baixa 

Clavegueram i col·lectors 
urbans i industrials 

Filtracions i fugues des de zones urbanes i industrials Baixa 

Activitat industrial 
Abocaments, lixiviats i fugues Sense pressió 
Pressions puntuals  

Activitat industrial 
Abocaments industrials Sense pressió 
Sòls contaminats Sense pressió 

Gestió de residus Dipòsits de residus industrials Sense pressió 
Activitat minera Runams salins Sense pressió 
EDARs Abocaments d’aigües depurades Sense pressió 
Extraccions d’àrids Afeccions a la piezometria i a la qualitat Baixa 
Extracció d’aigua a zones 
costaneres 

Extracció que provoca intrusió salina Alta 

Pressió total dobre l’estat químic Baixa 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Resum de pressions sobre l’estat qualitatiu 
Fonts Pressions Magnitud 

Extracció d’aigua Captacions d’aigua subterrània Baixa 
Extracció d’àrids Afectacions a la piezometria i a la qualitat Baixa 
Agricultura Agricultura intensiva de vivers i freatòfits Sense pressió 
Pressió total sobre l’estat quantitatiu Baixa 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
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Així doncs, es pot observar com la única pressió que exerceix una pressió alta sobre aquest 

aqüífer és l’extracció d’aigua, la qual provoca una intrusió salina i un impacte sobre l’estat 

químic de l’aigua del mateix. 

 

2.1.5. ÀREES D’INCIDÈNCIA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

2.1.5.1. Espais naturals protegits (PEIN, PN, RN, etc.) 

Gran part del municipi de Cadaqués està inclòs en el Parc Natural del Cap de Creus. 

Aquest a banda de ser un Parc Natural i per tant ser un espai PEIN (Decret 328/1992), 

també està inclòs en la Xarxa Natura2000 (Directiva hàbitats –Directiva 92/43/CEE del 

Consell, de 21 de març de 1992, modificació per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 

d’octubre)  i alhora dins el Parc i a l’interior del municipi hi ha diferents espais catalogats 

com a patrimoni geològic. 

El massís, constituït com a Parc Natural l’any 1998, (Llei 4/1998, de 12 de març publicada 

en el DOGC núm. 2641, 01-04-1998), engloba la península de Cap de Creus, que s’endinsa 

uns 10 quilòmetres dins el mar, i més a ponent, la Serra Verdera o de Rodes. La carretera 

de Figueres a Llançà i la riera de la Valleta fan de límit occidental, amb el Montperdut (324 

m.) com a darrer cim, abans de l’inici del muntanyam de Serra Balmeta i l’Albera. Inclou 

13.886 hectàrees dels municipis de Llançà, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, 

Roses, Palau-saverdera, Pau i Vilajuïga, de les quals 10.813 són terrestres i 3.073 són 

marines.  

A la zona terrestre s'estableixen 3 paratges naturals d'interès nacional (PNIN), al nord el 

de Cap Gros-Cap de Creus; al sud el de Punta Falconera-Cap Norfeu i a l'oest el de la 

Serra de Rodes; també tenen la mateixa condició totes les illes i illots situats dins l'entorn 

marí del Parc Natural. Els dos primers inclouen a més dues reserves naturals integrals 

(RNI), la de Cap de Creus amb les illes de s'Encalladora i la Maça d'Or i la de Cap Norfeu. 

Pel que fa a la zona marina, és parc natural l'entorn de la península del cap de Creus des 

de la punta del Bol Nou, a cala Tamariua (El Port de la Selva), fins la punta Falconera 

(Roses) amb l’exclusió de la badia de Cadaqués. L’amplitud de la zona marina protegida 

oscilMla entre les 1,3 i les 0,2 milles. Al interior d’aquesta zona s’estableixen 3 reserves 

naturals parcials (RNP); els Farallons (entre el Brescó i la punta dels Tres Frares); el Cap 

de Creus (entre la illa de Culleró i cala Jugadora) i el Cap Norfeu. Finalment, es crea una 

reserva natural integral marina s'Encalladora (al nord de l’illa). 

El Departament de Medi Ambient fa la següent explicació dels motius pels quals el Cap de 

Creus ha de ser protegit, com a Parc Natural: 
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Espai natural de primer ordre que constitueix una àrea extensa de notable diversitat i 

singularitat, geològica i biològica. Per la seva extensió i situació geogràfica és un espai 

litoral actualment poc humanitzat i poc explotat, d’excepcional raresa i de característiques 

úniques a Catalunya. Cal destacar la bona representació dels sistemes litorals terrestres i 

marins amb una flora i fauna excepcionals. És un conjunt d’indubtable valor geològic i 

paisatgístic, fonamental per a la comprensió de l’evolució geològica dels terrenys més antics 

de Catalunya i d’interès mundial pels fenòmens de metamorfisme, plegament i zonació 

d’estructures de cisallament. Un dels aspectes més remarcables és la seva situació 

biogeogràfica amb una gran diversitat de comunitats litorals i la coexistència que es dóna a 

la zona d’elements mediterranis i extramediterranis, alguns d’ells molt rars i endèmics. 

El Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus s’aprovà definitivament l’any 2006, 

mitjançant la RESOLUCIÓ MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord 

del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de 

protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus. L’objectiu del Pla 

és l’establiment dels aspectes globals i estratègics de l’ordenació del parc natural, així com 

l’establiment de totes aquelles altres determinacions necessàries per a l’adequada protecció 

del seu medi natural i del seu paisatge. 

Superfície de les figures de protecció incloses en el Parc Natural del Cap de Creus(ha). Cadaqués.  

Figura 
Superfície 

terrestre 

Superfície 

marina* 

Total 

superfície 

Parc Natural 886,93 3073 886,93 

Reserva Natural Integral Cap de Creus 448,06 448,06 

Reserva Natural Parcial Cap Gros- Cap de Creus - 293,29 293,29 

Paratge Natural d’Interès 

Nacional 

Punta Falconera – Cap 

Norfeu 
480,25 - 

539,53 

Cap Gros – Cap de Creus 59,28 - 

Zona d’Ordenació 

Específica 

Perafita 45,53 - 

110,90 S’agulla – es Camell 37,85 - 

Guillota 27,51 - 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

* Total de la superfície marina de tot el Parc Natural 
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Límits i figures de protecció d’espais naturals en l’àmbit municipal de Cadaqués 

 

Pel que fa a l’EIN del Cap de Creus, té una superfície total terrestre de 10.768,63 ha. i 

un espai marí de 3.063,86 ha. (total EIN és de 13.832,49 ha). La superfície terrestre de 

Cadaqués que forma part de l’EIN és 1.973,31 ha.  
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EIN del Cap de Creus que afecta Cadaqués 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2007 

 

Pel que fa l’inventari d’espais d’interès geològic, dins el terme municipal hi ha alguns 

espais  catalogats que formen part de l’inventari d’espais d’interès geològic, aquest espais 

catalogats es situen a l’extrem nord-est del municipi de Cadaqués. 

Superfície i nom dels espais d’interès geològic de Cadaqués. 

GTI (geòtop inclòs) GZ (geozona) 

codi i nom 
superfície 

municipal (ha) 
codi i nom 

superfície 

municipal (ha) 

16001. Quarsites de Rabassers de 3,35 
160. Roques del Cap de Creus 

(Rabassers – Punta dels 
16,91 
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Superfície i nom dels espais d’interès geològic de Cadaqués. 

GTI (geòtop inclòs) GZ (geozona) 

codi i nom 
superfície 

municipal (ha) 
codi i nom 

superfície 

municipal (ha) 

Dalt Farallons) 

16201. Far del Cap de Creus 46,40 
162. Extrem oriental de la 

península del Cap de Creus 
275,7 

16202. Cala Jugadora - Roigs 0,000334   

16203. Cala Culip 0,000578   

16204. Puig Culip 22,81   

16205. Zones de cisalla de Culleró 8,20   

16206. Porfiroblastes de Portaló 0,001006   

16207. Mina de mica de Ses 

Orgues 
10,39   

16209. Es Camell 0,001073   

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

La geozona de Rabassers - Punta dels Farallons se situa al NE de la península del Cap 

de Creus i té una superfície aproximada de 258 ha. Abasta un domini paisatgístic rocallós 

de gran bellesa, tant en la seva part interior com costanera. Aquesta geozona se situa en un 

domini de roques metamòrfiques de grau mig i alt afectades pels plegaments i cisallaments 

hercinians i intrusions de granitoides. Des del 1998 aquesta geozona forma part de la 

Reserva Natural Integral i Paratge Natural del Parc Natural del Cap de Creus. Només una 

part d’aquest espai d’interès geològic es situa dins el terme municipal de Cadaqués, 

16,91ha., la resta es situa en terme municipal de Port de la Selva. Els geotòps inclosos en 

aquesta geozona són: Quarsites de Rabassers de Dalt, Ginebrer, Camí de Cala Serena, 

Zones de cisalla de Cala Prona i el Llimac, Punta dels Farallons i Volt Andrau, i Cala 

Sardina; d’aquests només una part del geotòp de Quarsites de Rabassers de Dalt forma 

part del terme municipal de Cadaqués. 

L’altre espai d’interès geològic present, en la seva totalitat, dins el terme municipal de 

Cadaqués, és la geozona de l’Extrem oriental de la península del Cap de Creus el qual 

abasta un domini paisatgístic rocallós divers, amb una part interior i una costanera, amb un 

seguit  d’illes, illots i farallons. Separant els dominis marítims de la mar d’Amunt i mar de 

Vall destaca l’illa Encalladora (la segona illa més gran de Catalunya), separada de la costa 

escarpada del Cap de Creus per un petit istme (es Freu de Claveguera). La Rata o Massa 

d’Or, més endinsada al mar, representa l’illa més oriental del territori català. Aquesta zona 

es situa en un domini de roques metamòrfiques de grau mig i alt afectades pels plegaments 
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i cisallaments hercinians. Des del 1998 aquesta geozona forma part de la Reserva Natural 

Integral del Parc Natural del Cap de Creus, a excepció del sector de la Tudela que, 

considerat com un punt clau dins el Parc, segueix sota la propietat i domini del complex 

turístic ClubMed. S’inclouen els geotòps següents: Cala Jugadora – Roigs, Cala Culip - 

pegmatita plegada, Puig Culip, Zones de cisalla de Culleró, Porfiroblastes de Portaló, Mina 

de mica de Ses Orgues, Cala Bona i Morro de Cala Bona i Es Camell. 
Espais d’Interès Geològic del Cap de Creus que afecta Cadaqués 
En color marró més fosc es poden veure els GTI i en marró clar les GZ. També hi ha dibuixats els 
itineraris existents a la zona. 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

Dins el municipi hi ha un espai inclòs en l’Inventari de Zones Humides de Catalunya: 

Superfície de l’Inventari de Zones Humides a Cadaqués. (ha) 

Codi Nom Núm. estanyols Àmbit Superfície  

0210100 
Estanyols del Pla dels 

Estanyets 
13 Cadaqués 0,48 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Espais de l’Inventari de Zones Humides a Cadaqués 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Són diferents petits estanyols englobats sota un mateix nom i categoria, els Estanyols del 

Pla dels Estanyets, que es situen dins la Reserva natural integral del Parc Natural del Cap 

de Creus. 

2.1.5.2. Xarxa Natura 2000 

Al municipi de Cadaqués, hi ha bona part dels seus ecosistemes inclosos dins la Xarxa 

Natura 2000. La delimitació de la zona EIN i XN2000 coincideixen. Concretament es 

definineix dos espais dins la Xarxa, un dins la tipologia d’espais marítims i l’altre dins els 

espais de muntanya litoral. 
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Superfície de la Xarxa Natura 2000 a Cadaqués. (ha) 

Codi Nom Àmbit 
Superfície 

terrestre 

Superfície 

marina 

Total 

superfície 
LIC ZEPA 

ES5120007 
Cap de 

Creus 
Cadaqués 2010,9 - 2010,9 Si Si 

ES5120007 
Cap de 

Creus 
Tot l’espai 10791,7 3052,5 13844,2 Si Si 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

2.1.5.3. Hàbitats interès comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari, estan descrits per la Directiva Hàbitats (Directiva 

43/92/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats 

naturals i de la fauna i flora silvestres). Com a modificació de la Directiva anterior, el Consell 

de les Comunitats Europees va aprovar la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que 

adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. En la legislació espanyola, 

aquesta nova directiva que modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada mitjançant 

el Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 

1997/1995.  

La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques 

diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són 

totalment naturals com seminaturals. Es defineix com a hàbitats naturals d’interès 

comunitari aquells que, entre els hàbitats naturals, compleixin alguna d’aquestes 

característiques:   

1) Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió 
Europea.  
2) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de 
tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.   
3) Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en 
què es troba la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la 
macaronèsica i la mediterrània. 

Dins el terme municipal de Cadaqués hi ha diversos hàbitats d’interès Comunitari, que són 

els següents: 

Hàbitats d’interès comunitari al municipi de Cadaqués.  

Codi i nom Superfície (ha)* Polígons 
Estat de 

conservació 
1240 - Penya-segats de les costes mediterrànies 
colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium 
spp.) endèmiques 

461,50 9 No prioritari 

5410 – Matollars pluviniformes dels caps de penya-segats 
costaners, a la Mediterrània occidental 

24,69 1 No prioritari 
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Hàbitats d’interès comunitari al municipi de Cadaqués.  

Codi i nom Superfície (ha)* Polígons 
Estat de 

conservació 
92DO – Bosquines i matollars meridionals de rambles, 
rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

1,18 1 No prioritari 

9330- Suredes 18,13 5 No prioritari 

*Superfícies calculades amb ArcGis. 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

HIC en el terme municipal de Cadaqués 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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2.1.5.4. Espècies de flora i/o fauna protegides 

Al municipi de Cadaqués hi ha certes espècies d’aus, sobretot rapinyaires que estan 

catalogades com a prioritàries dins la normativa de la Directiva 97/62/CE de 27 d’octubre de 

1997 (modificació de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels Hàbitats Naturals 

de fauna i flora silvestres), així com la Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 d’abril de 1979, 

relativa a la conservació d’aus silvestres. Alguns exemples són l’àguila cuabarrada 

(Hieraetus fasciatus), el xoriguer petit (Falco naumanni), la tallareta cuallarga (Sylvia 

undata), la terrerola (Calandrella brachydactyla), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o el 

trobat (Anthus campestris), entre d’altres. 

Aquesta mateixa normativa europea, la Directiva 92/43/CEE, fa referència a la presència 

d’espècies de vertebrats prioritàries a nivell de conservació, alguna de les quals és present 

al municipi, així com alguns rèptils, amfibis o mamífers. Alguns exemples en són els cetacis 

(en àmbit marí) o bé la tortuga mediterrània (Testudo hermanni spp. hermanni), la tortuga 

de rierol (Mauremys leprosa) o l’invertebrat Saga pedo. 

Així mateix, cal fer notar l’existència d’espècies de flora rares i amenaçades, sobretot en 

zones de roquissars, del litoral, o en recs intermitents i pastures mediterrànies. Alguns 

exemples són l’armèria (Armeria ruscinnonensis), els plantatges marins (Plantago subulata), 

l’ensopeguera marina (Limonium tremolsi), el policarp (Polycarpon polycapoides), el càdec 

(Junniperus oxycedrus), o espècies com Bromus rubens, Medicago rigidula, Carthamus 

lanatus, Hieracium amplexicaule, Campanula hispanica, Sedum album, Solidago virgaurea, 

Dianthus catalaunicus, Campanula hispanica, Silene saxifraga, Asplenium foresiense, 

Asplenium obovatum, Herniaria fruticosa, Erodium petraeum, entre d’altres. 

Les espècies de l’Annex I de la Directiva d’Aus presents a la ZEPA (ES51200007. Cap de 

Creus) de l’espai de XN2000 són:  

 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Les espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats presents al LIC dels espais de XN2000 

segons els estudis del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya són:  

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

2.1.5.5. Àrees de valor ambiental local 

Els paisatges del Parc Natural de Cap de Creus  

A les zones fèrtils de cotes baixes, prop dels pobles, hi ha horts i petits conreus de regadiu. 

En indrets més aspres i fins i tot en feixes esculpides en vessants rocallosos, els conreus de 

secà (olivars i vinyes) testimonien la presència històrica de la mà de l’home; encara que 

molts d’ells foren abandonats fa dècades, alguns s’han tornat a recuperar els darrers anys 

(Serra de l’Estela, Mas Marés o Perafita). 

Malgrat l’absència de rius, un bon nombre de rieres ofereixen refugi a espècies de zones 

humides; mantenen aigua al llarg de gran part de l’any i permeten l’existència de petits 

nuclis de boscos de ribera, on hi prosperen saules, pollancres, verns, alocs, ranuncles, 

balques, canyís i plantes d’interès com Radiola linoides, Juncus pygmaeus, Ophioglossum 

vulgatum, Isoetes durieui, Anagallis minima, etc. Un bon exemple són els que es formen a la 

riera de Romanyac, les rieres del Golfet, Montjoi, Vilajuïga o la Valleta. Les basses (siguin 

basses pel bestiar, basses naturals en sòls impermeables, o petites preses com al Club 

Med o al Mas Pairet), també constitueixen hàbitats per algues, briòfits i molses (més de 400 

espècies), i són utilitzats per ocells aquàtics migradors, per la tortuga de rierol i com a punt 

de cria dels amfibis. 

Tanmateix, els hàbitats més abundants són les brolles; un bon grapat d’espècies com 

argelagues, gatoses, estepes, brucs, romaní, ginesta, garric, matapoll, càdec, murtra, 

ullastre i un llarg etcètera, tapissen carenes, vessants i antigues pastures, i es veuen 

afavorides pels periòdics incendis. Hi abunden tallarols, capsigranys, perdius, insectes, 

aràcnids, rèptils com sargantaners, llangardaixos o serps, i mamífers com la guilla, el 

senglar, el conill, el teixó o la fagina. Sobre un domini aclaparador de les brolles, petits 

nuclis forestals aconsegueixen desenvolupar-s’hi, com pinedes de pi blanc o pi pinyer (arran 

de mar o en valls temperades), alzinars (més escassos), suredes (freqüents a la meitat sud 

del parc, on prosperen malgrat els incendis) i taques de castanyers. Permeten la presència, 
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escassa i localitzada de fauna forestal, com raspinells, colltorts, mallerengues, genetes o 

l’escarabat banyarriquer.  

Els prats i pastures són un dels hàbitats amb una major biodiversitat i valor faunístic. A més, 

embelleixen el paisatge, ja que interrompen la brolla homogènia i creen un mosaic ric en 

ecotons; malgrat tot, la regressió de la pastura ha portat a la desaparició de bona part de la 

seva antiga superfície i la conseqüent disminució tant d’orquídies, gramínies, plantes 

nitròfiles i espècies escasses al país com Crassula campestris, alguns crespinells o Evax 

pigmea, com de fauna (còlit ros, terrerola, botxí, tortuga mediterrània). Només alguns bons 

exemples es conserven en l’actualitat, sobretot al voltant d’antics masos (Mas d’en Caussa, 

Bufadors, dels Arbres, Rabassers, Pla de la Guàrdia) o bé en zones on, l’escàs sòl i el rigor 

climàtic no permeten el desenvolupament arbustiu (Pla de les Gates, Cap Norfeu, Sa 

Planassa, Cap Gros, etc.). 

Els ecosistemes marins constitueixen un dels ecosistemes de major singularitat. Les 

escasses badies de fons sorrencs acullen praderies de posidònia -i altres fanerògames 

marines- a Jóncols, Taballera, Montjoi, Portlligat, Cadaqués o El Port de la Selva, indrets de 

vida submarina excepcional, que actuen com a guarderies de peixos juvenils. Malgrat tot, 

les àncores dels vaixells, la contaminació de l’aigua i la construcció de molls que alteren la 

dinàmica dels corrents litorals, són amenaces per aquests hàbitats tan sensibles com 

valuosos.  

D’altra banda, els caps i puntes (Falconera, Norfeu, Figuera, Planassa, Cap de Creus, Cap 

Gros, S’Arenella, etc.) i els illots (Brancs, Messina, Portlligat, Massa d’Oros, S’Encalladora, 

Cullaró, Portaló, etc.) compten amb fons marins rics, on trobem comunitats de coral·ligen, 

coves submarines i fauna pelàgica als caps més endinsats a mar. Hi abunden algues com 

l’enciam de mar, Corallina elongata i Cystoseira mediterranea i, més avall, espècies com 

Codium vermilara, Halimeda tuna o Dictyiota dichotoma. La diversitat de fauna és molt 

notable; a més de les espècies pròpies del litoral (pops, sèpies, pixotes, estrelles de mar, 

garotes, espàrids, tords, crustacis, etc.), encara s’hi pot trobar el corall vermell, la gorgònia, 

nudibranquis i observar peixos com el mero, morena, fadrí, orada, moll reial, déntol, sard 

imperial, bròtola, escórpora, etc. En aigües obertes (sobretot al Golf de Lleó) hi viuen el bot, 

tallahams, espets, melves, bonítols o tonyines. On trenquen les ones, una alga incrustant i 

sòlida forma les cornises de trottoir molt aprofitades per aglans, fideus i tomates de mar, a 

més de crustacis o mol·luscs com ostres, musclos i pagellides. Tots aquests recursos 

marins són ben explotats pels ports pesquers dels pobles del seu litoral, per bé que la 

recent creació del parc ha restringit i regulat algunes activitats, com la pesca de ròssec dins 

les cales o l’extracció del corall.  
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Arreu del litoral existeixen moltes cales es pot fer capbussades per observar el fons marí. 

En algunes d’elles, sobretot les més exposades a tramuntana, restes d’antics vaixells grecs 

i romans, reposen als seus fons; encara avui en dia, no és rar trobar-hi àmfores. Als rocams 

litorals hi crien aus com el corb marí emplomallat, el falcó pelegrí o l’àguila cuabarrada, però 

també s’hi poden observar gran diversitat d’aus migradores, aus marines (baldrigues, 

gavines, paràsits), i fins i tot tortugues babaues, o cetacis com el dofí llistat, el mular i el 

rorqual. Fins fa poques dècades, el vell marí o foca monja i l’àguila pescadora encara s’hi 

reproduïen. 

Als rocams i penya-segats litorals, el vent i la salabror afavoreixen la presència de 

verdolagues, fonolls marins, coixins de monja i diverses espècies endèmiques o singulars, 

com Seseli farrenyi, Limonium tremolsi, Asplenium marinum, Armeria ruscinonensis o 

l’olivella i la lleterassa arbòria, més termòfiles. A l’interior, els rocams acullen altres plantes 

poc comunes, com Campanula hispanica, Silene saxifraga, Asplenium foresiense, Erodium 

petraeum o Sedum hirsutum, a més d’una gran varietat de líquens. També molts 

invertebrats, com el cargol endèmic Mastigophalus rangianus, i fauna associada a aquests 

ambients (merla roquera i blava, hortolà, quiròpters en coves, dragó rosat, etc.), són 

escassos en altres punts del país. 

Tanmateix, la geologia és potser el principal tret diferencial. Roques formades fa més de 

300 milions d’anys, a fondàries de prop de 14 quilòmetres i a temperatures de 650ºC, han 

emergit aquí com en pocs punts del món, combinant-se amb la posterior erosió de la 

persistent tramuntana i els efectes de la salt del mar. Tot plegat, ha esculpit plecs 

capriciosos, monòlits sorprenents i morfologies suggerents sobre pegmatites blanques i 

rosades, gneissos, granodiorites, esquistos, amfibolites i altres roques sedimentàries 

metamorfitzades; una geologia única, com la que hi ha al litoral nord, al sector de Culip, a 

Portaló o al Cap Norfeu.  

Aquest paisatge mineral, la climatologia, l’orografia i altres fenòmens com el foc, ajuden a 

dibuixar paisatges d’excepcional bellesa, que inspiraren a poetes, directors de cinema, 

pintors com Garcés, Foix i Segarra (El Port de la Selva), Picasso i Buñuel (Cadaqués), 

encara que el més representatiu d’ells fou Salvador Dalí, del qual es pot visitar la seva casa-

museu a Portlligat. A l’istme de Cap de Creus s’hi rodà la pel·lícula El Far de la fi del món, 

fent evident l’aïllament de l’indret. 

El conjunt ecològic i paisatgístic compta encara amb un darrer element notori, el patrimoni 

monumental. Hi ha des de desenes de restes prehistòriques com dòlmens, menhirs, cistes i 

el poblat neolític de Ca n’Isach, fins a la ciutadella grega de Roses, passant per castells 

(Quermançó, Sant Salvador, Puig Rom, Bufalaranya, etc.) i per nombroses ermites 

romàniques i monestirs, el referent dels quals és el sobri i esplèndid Sant Pere de Rodes, 
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benedictí, d’origen ja al segle VI, però amb esplendor als segles XI i XII, que corona la Serra 

Verdera. A més, masos seculars i abandonats, torres de guaita medievals o bonics fars 

(Roses, Cap de Creus o S’Arenella), testimonien una presència humana atàvica al massís. 

El feixuc i pacient treball de la pedra seca, amb feixes, ponts, murs i camins, és un patrimoni 

malmès però encara dempeus. Emergint d’entre la brolla, és l’herència d’uns anys de 

prosperitat agrícola, gràcies al conreu de l’olivera i la vinya, sovint fins arran d’onades. La 

plaga de la fil·loxera, primer, que va acabar l’any 1879 amb la vinya i posteriorment les 

gelades de 1956 que varen matar moltes oliveres, foren determinants pel futur de 

l’economia agrícola. 

Les viles i pobles, d’excepcional bellesa, estan prou ben integrats en aquest paisatge 

mediterrani, malgrat algunes urbanitzacions. Hi trobem el Port de la Selva i Llançà al nord, 

Roses al sud, Vilajuïga, Pau, Palau i La Selva de Mar a l’interior. A llevant, hi destaca 

especialment la singularitat Cadaqués, poble pescador i mariner, aïllat de terra ferma fins al 

segle XIX i on encara es manté el parlar salat propi de l’Empordà antic. Tant el seu ric 

patrimoni natural, històric i monumental, com els festivals de música, museus d’art, passeigs 

marins a les viles costaneres, celebracions populars i marineres, llotges de peix, cales 

tranquil·les, navegació pel litoral, deliciosa gastronomia (suquets, cremats, arròs negre, taps 

de Cadaqués, l’aigua picant de Vilajuïga, vi i oli de la Serra Verdera, el prestigiós restaurant 

“El Bulli” a Montjoi) fan, del conjunt del Cap de Creus, un indret d’obligada visita. 

El Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de la Costa Brava 

El Catàleg proposa una xarxa d’espais que convé preservar i mantenir interconnectats per 

garantir el manteniment del paisatge i la biodiversitat, en perill a causa de la creixent 

ocupació territorial per desenvolupament urbanístic a la Costa Brava. Es base en la Carta 

de Tossa, compromís municipal de determinar totes les àrees d’interès natural i paisatgístic 

que són importants per a la preservació de la identitat de la Costa Brava. Va ser elaborat 

l’any 1999 per l’Associació de Naturalistes de Girona, amb el suport de la Diputació de 

Girona i la Fundació Territori i Paisatge. Hi ha 90 espais naturals definits en el Catàleg, 

aquests no compten amb un règim de protecció especial que en garanteixi la seva 

conservació futura, pel que no són espais protegits però sí interessants de conservar. 

L’espai 10. Valls del Cap de Creus, té una superfície de 1.671,59ha. repartides dins el terme 

municipal de Cadaqués, i també de Port de la Selva, Selva de Mar i Roses; concretament 

673,92ha. formen part del municipi de Cadaqués. Aquesta zona és interessant 

geològicament, combina l’espectre metamòrfic amb sediments quaternaris d’origen eòlic i 

fluvio-torrencials; s’hi poden reconèixer molts processos geològics; és una àrea important 

com a coixí ambiental entre els municipis del Cap de Creus i el Parc Natural; conté 
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vegetació i fauna similar a la present al Parc Natural; conté mostres d’arquitectura rural 

popular: feixes, barraques, parets de pedra seca, etc.  
Espais del Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de la Costa Brava 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de la Costa Brava 

 

2.1.6. MEDI HUMÀ 

2.1.6.1. Aspecte socioeconòmic 

Població 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2008) el municipi de 

Cadaqués té una població de 2.873 habitants amb una densitat de població de 108,7 

hab/Km². La població del terme no ha parat de créixer des de l’any 1998, en el qual la 

població era de 1.878 habitants, amb dues interrupcions en aquesta tendència en els anys 

2005, 2007.  
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Creixement de la població de Cadaqués. Període 1998 – 2008 
 

Font: IDESCAT 

L’evolució de la població en l’últim segle, es reflecteix en el següent gràfic, on es veu un 

creixement sostingut dels habitants a partir de la dècada dels anys 60, després d¡una 

disminució de la població entre les dècades dels anys 20 i 50. 
Evolució del cens de població. Cadaqués. 1900 – 2006  
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Font: IDESCAT 

L’evolució global del període (1998-2008) és positiva, amb un increment del 30%, respecte 

l’any 1998.  

Actualment la població de Cadaqués presenta una estructura demogràfica similar en relació 

a les dades comarcals i catalanes; fet que s’observa en la següent taula i es reflecteix 

també en la piràmide d’edats, que presenta una forma força irregular al 2006.  

Població per grans grups d’edat. Any 2008. 

 Cadaqués Alt Empordà Catalunya 
menor 16 anys 15,7 15,1 15,4 
entre 16 i 64 anys 69,5 68,7 68,2 
major de 16 anys 14,8 16,2 16,4 

Font: IDESCAT 
 

Any Població 

2008 2.873 

2007 2.801 

2006 2.922 

2005 2.623 

2004 2.730 

2003 2.612 

2002 2.487 

2001 2.390 

2000 2.301 

1999 2.280 

1998 1.878 
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Evolució de l’estructura demogràfica per edats i gènere. Any1986 i 2006. 
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Font: IDESCAT 
 

El creixement natural de la població de Cadaqués en el període 1975-2005 és clarament 

positiu, amb una relació de 1,32 naixements per cada defunció i un guany net de 173 

habitants. Tot i que tan els naixements com les defuncions tenen una certa variabilitat des 

de la segona meitat dels anys 90, fins la primera meitat dels anys 90 els naixements van ser 

superiors any a any a les defuncions, excepte en dos anys. La tendència actual és un 

ajustament progressiu entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions, ja que en 

els últims anys les defuncions han augmentat i els naixements s’han estabilitzat. 
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Evolució dels naixements i defuncions. Cadaqués. Període 1975-2005 
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Font: IDESCAT 
 

Habitatges 

El nombre d’habitatges censats a l’any 2001 al municipi, era de 2.624 vivendes; des 

d’aleshores la construcció ha seguit un ritme mitjà de quasi 63 nous habitatges acabats per 

any, distribuïts de la següent forma. 

Augment del parc d’habitatges. 

Any Acabats 

2002 81 

2003 47 

2004 41 

2005 31 

2006 57 

2007 123 

2008 31 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

De forma que al juny de l’any 2008 el nombre d’habitatges locals era de 3.024, amb una 

població total de 2.873 habitants, que donen com resultat una ocupació mitjana de les llars 

de 0,9 persones per vivenda., La qual cosa ja ens indica que bona part d’aquests habitatges 

estan destinats a segona residència o estan desocupats. 

L’Any 2001 la tipologia dels habitatges es distribuïa de la següent forma, confirmant el que 

s’ha dit anteriorment. 
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Habitatges segons tipologia. Cadaqués. Any 2001 

65,63%

0,00%
2,82%

31,48%

0,08%

1era residencia 2ona residència vacants altres col·lectius
 

Font: IDESCAT 

Activitat econòmica 

L’augment de població constant des de la meitat del segle XX i alhora les pujades i 

baixades en els últims anys de la població empadronada a Cadaqués, podria estar 

directament relacionada amb l’estructura econòmica del municpi, basada actualment en el 

sector terciari de l’economia i particularment amb el turisme i les activitats directament o 

indirectament relacionades amb el turisme. 

En el període d’estudi de la següent taula, es pot veure que hi ha un descens de les 

persones ocupades en la indústria que les augmenta en escreix les persones ocupades en 

el sector serveis. 

Ocupació segons l’activitat. Cadaqués. Anys 1991 i 2001 

Any Agricultura Industria Construcció Serveis Total 

1991 
23 113 191 407 734 

3,13% 15,40% 26,02% 55,45%  

2001 
17 58 206 531 812 

2,09% 7,14% 25,37% 65,39%  

Font: IDESCAT 

Amb l’evolució que ha experimentat el municipi, es troba en xifres similars a les comarcals i 

encara més de les catalanes. Aquetes darreres mostren com els serveis són la base de 

l’economia a nivell general, en les diferents escales analitzades, però les diferencies en el 

Cadaqués rauen en el % d’ocupats en la construcció en detriment de la industria. Així 

mateix pel que fa al sector primari de l’economia Cadaqués està a nivells de Catalunya, 

però molt per sota dels % comarcals. 

Ocupació segons l’activitat. Cadaqués, Alt Empordà, Catalunya. %. Any 2001 

Any Agricultura Industria Construcció Serveis 

Cadaqués 2,09 7,14 25,37 65,39 

Alt Empordà 6 13 15 66 
Catalunya 2,5 25,2 10,4 62 
Font: IDESCAT     
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La mitjana de persones aturades a Cadaqués és de 52 persones, en el període 1983-2007. 

L’any 2006 s’estava per sobre de la mitjana amb 61 persone, però pel que fa al a taxa d’atur 

s’està en els punts més baixos amb una taxa del 3,3%. A continuació es presenten dos 

gràfics. El primer amb el nombre de persones a l’atur i el segon amb la taxa d’atur de 

Cadaqués i a l’Alt Empordà en el període 1991-2006. 
Evolució de l’Atur. Període 1983 - 2007 
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Font: IDESCAT 

 
Taxa d’atur. Cadaqués i l’Alt Empordà. Període 1991-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya. Any 1991 
Anuari Departament de Treball i Indústria (Desembre dels anys 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003). Fitxa 
municipal. Cadaqués. Any 2006. Caja Espanya. 
 

2.1.6.2. Ocupació del territori 

La població de Cadaqués es concentra en tota la seva totalitat en el nucli de Cadaqués,  

(2.860 persones l’any 2009).  

Aquest fet condiciona totalment l’ocupació del territori per part d’assentaments urbans en el 

municipi de Cadaqués, el qual disposa de grans espais lliures naturals, ja que la població es 

concentra en el nucli principal, malgrat aquest fet indiscutible, s’ha de dir que disseminats 

pel territori municipal hi ha algunes masies habitades així com algunes barraques que 

serveixen com ha habitatge. 
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Pel que fa a les Cobertes del Sòl de Catalunya (2ª edició MCSC, any 2003), es presenten a 

la següent taula: 

Usos del sòl del municipi. Any 2003. 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
Nombre de 

taques 
Àrea (ha) % 

Terrenys 
forestals 

Boscos densos Boscos densos 111 59,21 2,30 
Boscos clars Boscos clars 16 23,81 0,92 
Matollars Matollars 231 1.987,51 77,05 
Prats i herbassars Prats i herbassars 75 93,17 3,61 
Roquissars Roquissars 166 148,84 5,77 

Sòls nus forestals 
Lleres naturals 1 0,10 0,00 
Sòls nus forestals 4 0,83 0,03 
Platges 23 3,12 0,12 

Aigües 
continentals 

Aigües continentals Llacs i llacunes continentals 
2 0,37 0,01 

Conreus Conreus 

Altres conreus herbacis 8 6,83 0,26 
Vinyes 1 0,60 0,02 
Altres conreus llenyosos 63 131,48 5,10 
Conreus en transformació 2 1,21 0,05 
Conreus abandonats - prats 7 9,43 0,37 
Conreus abandonats - matollars 5 4,92 0,19 

Improductiu 
artificial 

Zones urbanitzades 
Urbà residencial compacte 12 33,15 1,29 
Urbà residencial lax 97 63,14 2,45 
Zones industrials i comercials 3 2,67 0,10 

Vies de 
comunicació 

Carreteres 
1 3,26 0,13 

Zones esportives i 
lúdiques 

Càmpings 1 2,42 0,09 
Altres zones esportives i 
lúdiques 10 1,37 0,05 

Sòls nus urbans Sòls nus urbans 7 2,09 0,08 
Total 846 2.579,53 100,00 
Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 2ª ed. CREAF, 2003 
 

Com es pot observar, dominen clarament els matollars i les brolles, que ocupen més de tres 

quartes parts del municipi. La resta d’usos és gairebé testimonial front a aquest, tot i que cal 

destacar els percentatges ocupats per roquissars, per l’urbà residencial i pels conreus 

llenyosos diferents de la vinya. 

Pel que fa als matollars, cal entendre la seva extensió des de la perspectiva dels factors 

confluents que ja s’han esmentat, en el conjunt de la península del Cap de Creus: el 

matollars passen a ocupar els espais per al conreu de la vinya que han estat abandonats. A 

més, les brolles són dels primers estadis de successió després d’un incendi forestal, i són 

comunitats adaptades a les condicions geològiques i climàtiques, el que explica el seu èxit. 

Tot i que les dades indiquen que es tracta d’un ús molt fragmentat, en realitat ocupa grans 

extensions ininterrompudes, com es pot observar en la següent figura 3.1-1, tot i que també 

presenta un caràcter més fragmentari en les proximitats de les zones urbanes. 
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Usos del sòl a Cadaqués. Any 2003 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2ed., CREAF (2003). 

El conreu de l’olivera s’ha anat recuperant els darrers anys a partir de les parcel·les 

relictuals de l’entorn de l’accés a 

Cadaqués, on s’hi concentren la 

major part de les explotacions. L’any 

2003 ja ocupaven més del 5% de la 

superfície municipal. La vinya en 

canvi, ocupa superfícies molt 

minses.  

També cal destacar les superfícies 

ocupades per zones urbanitzades, 

que representen gairebé el 4% de la 

superfície municipal. La relació entre 

sòl urbà compacte i sòl urbà lax és 

aproximadament de 1 a 2, 

respectivament, el que indica una 

preferència pel desenvolupament 

extensiu, gran consumidor del 

territori i generador de mobilitat 

forçosa. 

 

 

2.1.6.3. Infraestructures: viària, ferroviària, telecomunicació, elèctrica, etc. 

Infraestructura viària 

Cadaqués, donada la seva ubicació geogràfica, disposa d’una única carretera que uneix el 

seu municipi amb el municipi veí de Roses, la GI-614, la qual presenta un traçat de poc més 

de 5km per l’interior del seu terme municipal. Així mateix, a l’alçada del Coll de Perafita, 

però ja a fora dels límits municipals, aquesta carretera presenta un giratori des del que 

també es pot prendre la GI-613, que uneix aquest punt amb l’altre municipi veí del Port de la 

Selva. 

La GI-614, és una via de petites dimensions, amb un carril per a cada sentit i amb alguns 

trams on el voral és molt petit o pràcticament inexistent. Aquesta carretera presenta una 

morfologia molt adaptada a la orografia pròpia del terreny per on discorre, fet que limita 

bastant la velocitat mitjana d’aquesta via. 

En la següent imatge, apareix el tramat viari que comunica Cadaqués amb els seus 

municipis veïns i amb diversos punts del seu terme municipal. 
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Traçat viari del municipi de Cadaqués i els seus entorns 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del plànol de carreteres de les comarques gironines del DPTiOP. 

 

Aparcaments 

El municipi de Cadaqués disposa d’un aparcament situat a la Riera de Sant Vicenç, a 

l’entrada del poble, gestionat per l’empresa SABA del grup Abertis, el qual disposa de 550 

places, així com d’un espai habilitat com a aparcament per a autocars. 
Ubicació de l’aparcament a Cadaqués 

 
Font: www.saba.es 

Aquest aparcament, distribuït en dues plantes, funciona en règim d’explotació per part 

d’aquesta companyia entre els mesos de març i desembre, així que els mesos de gener i 

febrer és un aparcament lliure. Segons les converses mantingudes, aquest aparcament 

queda petit durant el període de màxima afluència de visitants, durant uns 15 dies del mes 

d’agost, moment en el qual els problemes per aquest motiu s’expandeixen cap a la resta del 

nucli, així com a la via d’entrada a Cadaqués. 

Una altra zona utilitzada com aparcament, sobretot durant el període estival, és l’esplanada 

situada a la Plana de la riera de Port de Lligat. Aquest espai, malgrat que es troba indicat 

des de l’entrada al nucli de Cadaqués, per tal de fer-hi arribar els vehicles que així ho 
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desitgin, està format per una esplanada sense asfaltar, ni sense cap mena de senyalització 

horitzontal, per tant, l’estacionament de vehicles es du a terme de forma més o menys 

organitzada segons els propis conductors, tal i com es pot observar a la següent fotografia. 
Aparcament de la Plana de la Riera de Port Lligat 

 
Font: Elaboració pròpia. 

També hi ha espais més o menys habilitats per a ser utilitzats com aparcament a la Platja 

de Ses Oliveres i a la Carretera de Portlligat a Cap de Creus, sobre la cala Guillola. 

A part d’aquests espais, no hi ha altres zones regulades com a aparcament excepte els 

propis carrers de Cadaqués. En aquest sentit, es vol destacar que la zona de la Riera de 

Sant Vicenç és un espai àmpliament utilitzat com a aparcament lliure, malgrat el risc per 

inundabilitat que aquesta presenta. 

En definitiva, la disponibilitat d’aparcament a Cadaqués varia substancialment depenent de 

l’època de l’any, essent durant el període estival, quan degut a la gran afluència de visitants, 

quan es presenten les majors dificultats per a estacionar. Amb tot, es considera que 

l’aparcament situat a l’entrada del nucli, actua com a gran regulador d’aquest àmbit.  

Finalment, es vol fer referència als aparcaments incontrolats detectats pel Pla Especial del 

Parc Natural del Cap de Creus. Aquest Pla considera l’aparcament incontrolat aquell que es 

practica en zones que no han estat habilitades per aquest ús; el qual produeix un impacte 

quan els vehicles, progressivament, van ocupant les àrees de vegetació natural. S’ha 

detectat que, atès el reclam paisatgístic de la zona, el far de cap de Creus és una de les 

zones més visitades del Parc, durant els mesos d’estiu l’aparcament habilitat al far no pot 

absorbir els centenars de cotxes que el visiten. Els visitants, aparquen aleshores a banda i 

banda de la carretera fins a 1km abans d’arribar al far. Aquest fet comporta, en molts trams, 

l’ocupació al medi natural, que aquí té la màxima figura de protecció (RNI de cap de Creus). 

Dins la documentació del POUM hi haurà l’estudi de mobilitat que analitzarà amb més detall 

aquests aspectes d’infraestructures principals i aparcaments. 
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2.1.6.4.Mobilitat 

En aquests punt es tractarà bàsicament de la mobilitat amb vehicles a motor en el municipi 

de Cadaqués, ja que aquesta és la que genera més impactes en l’entorn donades les 

necessitats d’infraestructures que generen i les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle, 

dels quals són una de les principals d’emissió, però no la única. 

El parc de vehicles de Cadaqués a l’any 2007 era de 2.330, el nombre de vehicles en els 

últims anys s’ha vist increment any rere any. 

Evolució del parc de vehicles per tipus. Cadaqués. Període 

Any Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes 

Tractors 
industrials 

Autobusos i 
altres Total 

1995 685 416 222  17 1.340 

1997 737 426 238 1 14 1.416 

1999 773 456 263 1 19 1.512 

2001 896 487 298 1 25 1.707 

2003 932 500 302 1 37 1.772 

2005 1.053 634 331 1 53 2.072 

2007 1.123 757 385 1 64 2.330 
Font: IDESCAT 

El fet que hi hagi tantes motocicletes, comparant-ho amb les vehicles turismes és donat a 

les característiques orogràfiques del municipi i la falta d’aparcament en determinades 

èpoques de l’any, que fa que la població de Cadaqués hagi adaptat la seva mobilitat a les 

característiques del municipi. Ja que la motocicleta permet una mobilitat més ràpida i 

còmode en èpoques de saturació de vehicles. 

Si es creuen les dades del parc de vehicles amb la població, es pot calcular l’índex de 

motrització del municipi (nombre de vehicles per cada 1.000 habitants) aquest índex permet 

comparar diferents territoris entre si. En el següent gràfic es pot veure que tot i que la 

població de Cadaqués ha crescut en els darrers anys, el parc de vehicles s’ha mantingut en 

els mateixos rangs, sempre inferior a un automòbil per persona. 
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Evolució de l’Índex de motorització. Cadaqués. Període 1991 – 2007. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

Comparació índex de motorització de diferents àmbits territorials. Any 2007 

 Turismes Motocicletes furgonetes Total 

Cadaqués 400,21 269,78 137,21 830,36 

Alt Empordà 555,85 92,39 179,93 866,7 

Prov. Girona 523,95 93,99 163,11 789,21 

Catalunya 462,22 81,47 113,37 682,71 

Font: IDESCAT     

Crida l’atenció l’alt índex de motorització en les motocicletes, en comparació a les mitjanes 

comarcals, provincials i nacionals. Aquest fet ja s’ha comentat anteriorment i es confirma 

amb aquesta taula.  

El nombre de cotxes i l’índex de motorització del municipi determina i caracteritza la forma 

de moure’s tant dels habitants del municipi com de la gent que viu a fora d’aquests però es 

desplaça a treballar a Cadaqués. A continuació es presenten les dades de mobilitat 

obligada de Cadaqués. 

L’anàlisi es centra en la mobilitat obligada per raó de treball de la població de Cadaqués; les 

relacions a partir de les pautes de mobilitat per acabar de determinar la interacció amb 

l’entorn. Tot i que les dades corresponen a l’any 2001, són significatives per veure la xarxa 

de relacions del municipi i el seu abast. 

Resum desplaçaments de Cadaqués. Any 2001 

Desplaçaments interns 726 

Desplaçaments a altres municipis 86 

Desplaçaments des d’altres municipis  113 

Total desplaçaments atrets 812 

Total desplaçaments generats 839 

Total 27 
Font: IDESCAT  
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Segons la direcció dels desplaçaments es conclou que Cadaqués és un municipi generador 

de desplaçaments, és a dir que necessita realitzar més desplaçaments dels que pot atraure; 

i per tant que presenta cert grau de dependència laboral. Aquesta afirmació necessita una 

concretització ja que en el període estival de ben segur que Cadaqués rep més 

desplaçaments que no en genera, donat la seva capacitat i atracció turística. 

En la següent taula es mostra un esquema dels punts d’origen i destí dels desplaçaments 

obligats intermunicipals a Cadaqués, per motius de treball o estudi. 

Punts d’origen i destí dels desplaçaments intermunicipals a Cadaqués. Any 2001 
Desplaçaments obligats cap al municipi  

 
 
 

 
Cadaqués 

Desplaçaments obligats des del municipi 
Per motiu de treball 
113                                                        56,8% 
Punts d’origen 
- Alt Empordà                                          55,8% 
- Resta Catalunya                                    44,2% 

Per motiu de treball 
86                                                               43,2% 
Punts de destí 
- Alt Empordà                                              33,7% 
- Resta Catalunya                                        66,3% 

Per motiu d’estudi 
7                                                              6,1% 
Punts d’origen 
- Alt Empordà                                          57,1% 
- Resta Catalunya                                    42,9% 

Per motiu d’estudi 
107                                                             93,9% 
Punts de destí 
- Alt Empordà                                              39,3% 
- Resta Catalunya                                        60,7% 

Totals 
120                                                        38,3% 

Totals 
193                                                             61,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 
 

En termes generals, el municipi de Cadaqués és exportador de desplaçaments, ja que un 

61,7% dels desplaçaments totals es fan des de Cadaqués cap a altres municipis. Com es 

pot observar, la majoria dels desplaçaments cap al municipi són per motius de treballs, 

mentre que la majoria dels desplaçaments des del municipi són per motius d’estudi. Cal 

tenir en compte, que en els desplaçaments per motius d’estudi es tenen en compte aquells 

duts a terme per part de la població major de 16 anys, que per tant està cursant estudis de 

cicle mig o superior, en d’altres ciutats i municipis i que comporten instal·lar-se 

permanentment a la ciutat destí mentre es cursen els mateixos. 

Dins la documentació del POUM hi haurà l’estudi de mobilitat que analitzarà amb més detall 

aquests aspectes. 

2.1.6.5. Patrimoni cultural i històric 

Una bona part del terme municipal està inclòs en el Decret sobre Paratges Pintorescs. 

Per altre banda el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, a 

través dels Serveis Territorials de Girona va adreçar a l’ajuntament de Cadaqués un escrit 

de data 4 de febrer de 1982 en el que s’informa sobre els monuments catalogats com 

d’interès historicoartístic, recollint-se la relació que s’exposa tot seguit: 

Monuments d’interès historicoartístics 

Conjunt de la població Casa Serinyana 

Església de Santa Maria Casa Rahola 

Casa Julià Escoles Nacionals 



INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR  POUM de Cadaqués 

SERPA Enginyeria i consultoria ambiental SL 74 

Monuments d’interès historicoartístics 

Casa Romeu Recinte emmurallat medieval (conjunt) 

Casa Senillosa  
Font: PGOU de Cadaqués. 

 

Nucli de Cadaqués Casa Rahola 

                
Font: www.poblesdecatalunya.cat 
 

D’altra banda, el Director General del Patrimoni Artístic del Departament de Cultura de la 

Generalitat, en data de 20 de març de 1983 va dictar una Resolució per la qual s’incoava un 

expedient per la declaració de conjunt Natural d’interès Cultural a favor del Sector de la 

Serra de Rodes i el cap de Creus que inclou tot el terme municipal de Cadaqués. Aquesta 

Resolució dictamina que totes les obres, moviments de terres o actes que incideixin sobre el 

patrimoni arquitectònic, Urbanístic, natural o paisatgístic, dins les àrees afectades per 

l’esmentada incoació, necessitaran l’autorització del Director General del Patrimoni Artístic. 

I finalment a mes de juny de 1983 el Parlament de Catalunya aprovà una resolució no de 

Llei (104/1) per un pla de mesures d’urgència per a la conservació i utilització de la zona de 

Cap de Creus, que té com a fruit la constitució d’una comissió d’estudi interdepartamental 

per a aquest tema, a l'ensems que s’endega la redacció de l’esmentat Pla Especial de 

Protecció, protecció per la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques. Cal destacar que aquest Pla Especial de Protecció assenyala 

com a elements arquitectònics més destacables al terme municipal de Cadaqués, els que 

s’exposen tot seguit: 

Elements arquitectònics 

Església parroquial Sta. Maria de Cadaqués 

Conjunt nucli antic (Esp. carrer del Call) 

Casa Serinyana (Modernista) 

Ermita Sant Baldiri 

Cementiri 

Casa Dalí (Portlligat) 

Conjunt arquitectònic. Façana marítima, nucli antic vila i primers eixample 
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Elements arquitectònics 

Far Cap de Creus i Caserna 

Botigues o barraques de pesca, cales Jonquet, Jugadora i Portaló 

Ermita de Sant Sebastià de Pení 

"Sa barraca d’en Llimó" (illa de s'Arenella) 
Font: PGOU de Cadaqués. 

Santa Maria de Cadaqués 

 
Font: www.poblesdecatalunya.cat 
 

D’acord amb l’informe de la Comissió Tècnica del Patrimoni Artístic del Departament de 

Cultura de la Generalitat, núm. 335 de data d’entrada 3.2.86, el Pla preveu la protecció 

d’elements, edificis i conjunts que es relacionen tot seguit: 

Elements, edificis i conjunts 

Es Portal Creu del Cementiri de Cadaqués Mas d’en Baltre 

Es Baluard Norai d’en Tits Mas de la Sala 

Oratori De Sant Pius V Norai des Pianc Ermita de Sant Sebastià de Pení: 
església, casa, cova, font i jardí 

Castell De Sant Jaume o Santes Creus Norai des Podritxó Edifici “El Colom” 

Molí de Portlligat Retaule de l’altar de Sant Antoni Casa Senillosa – de Coderch i Valls 

Caserna de Cap de Creus Retaule de l’altar de Sant Pere Casa Julià – de Correa i Milà 

Ermita de Sant Baldiri Retaule de l’altar de Sant Sebastià Antiga Fàbrica d’anxoves: C/ Hort d’en 
Sanés núm. 13 

Santa Maria de Cadaqués Retaule de l’altar de Sant Joan Casa Ibarz – de I. Bonet Correa 

Cementiri de Cadaqués Retaule de l’altar de Sant Isidre Casa Costa ( al Llane Petit ) 

Mas de La Senyora Retaule de l’altar de La Mare de Déu del 
Roser Casa Surroca ( a Portdoguer ) 

Barraca semi-rupestre de Sa Rierassa Retaule de l’altar dels Sants Angels Casa Gasch ( passat Portlligat ) 

Casa Serinyana des Poal Retaule Major de Santa Maria de 
Cadaqués Casa Bacchelli ( Cala St. Antoni ) 

Casa des Portal Panteó de la Família Serinyana Botigues o barraques de pesca de Cala 
Jonquet, Cala Jugadora i Cala Portaló 

Casa Dalmau Els Bancs dels Consols Casa, portal adovellat, escut comtes 
d’Empúries-carrer Portal d’Amunt 

Casino L’Amistat Trona de l’església de Santa Maria de 
Cadaqués Hospital Municipal 

Casa Rahola El Pou d’en Martine Casa S. XIX, carrer Unió, 385 

Voltes des Podritxó Es Piló Oratori dels Dolors 
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Elements, edificis i conjunts 

Far de Cap de Creus 

Museu P. Moore, antic Hotel Cap de 
Creus. (Amb les cases anteriors i una 

altra, tota la façana encarada al mar de 
la Plaça de les Herbes ) 

Mas de L’Espunya – ruïnes 

Far de Calanans Escoles públiques: “Grup Escolar Caritat 
Serinyana” Mas Griera – ruïnes 

“Sa Barraca d’en Llimo” Casa Pont Mas d’en Pere Joan – ruïnes 

“Sa Barraca d’en Duran” Teatre “Art i Joia” Mas de la Regullosa Vella – ruïnes 

Barraca de Culip Casa Pitxot Gran construcció de paret seca al 
paratge de Sant Vicenç 

El Corral d’en Morell Torre sobre Cala Ros 
Cruïlla de Sant Tomàs: conjunt del camí 

vell i construccions de paret seca del 
paratge 

Ruïnes del Coll de la Freita i roca amb 
creu gravada Casa Dalí, a Portlligat 

Cases de la Pl. de les Herbes o F. 
Rahola, veïnes de la Casa Rahola 
(cases Rahola – Sastre, Museu P. 

Moore i una altra) 

Barraca coberta amb llosa del Puig 
Ferral Barraca del Puig Carallot Casal a sa Rierassa (ruïnes) 

Mas de la Gomeia Corral de la Plana Casa del carrer des Portal 

Barraca i roca amb gravats de la Sureda 
de la Perafita Mas Duran El carrer Solitari 

La Font Coberta Mas Rabassers de Baix Apartaments al Sortell 

Font de Maidéu Els Convents Conjunt cases s. XIX – XX al Llané Petit 
i Llané Gran 

Font de la Senyora “Els Convents”, restes d’edificis aïllats  

Font: programa-normativa PGOU de Cadaqués, 2005. 
Casa Dalí a Portlligat Casino l’Amistat 

    
Font: www.poblesdecatalunya.cat 

Els paratges pintorescs declarats i que el Pla hauria de recollir, juntament amb els jaciments 

arqueològics, amb independència dels assenyalats a la declaració del Conjunt del Cap de 

Creus, que s’han de contemplar són els següents: 

Paratges pintorescs 

Muntanya que tanca la població i 
ambdues ribes de llur badia Cala Portaló 

Cala d’es Jonquet Punta Oliguera 

Cala Culip Portlligat 

Cala Guillola Cap de Creus 
Font: programa-normativa PGOU de Cadaqués, 2005 
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Cala Portaló 

 
Font: Ministerio de Medio Ambiente 
 

Jaciments arqueològics 

Jaciments prehistòrics 

Cova del Traire 

Jaciments romans 

El Morro de l’Espunya 

Paratge de l’Espunya (Romà i/o Medieval) 

Jaciments medievals 

Ruïnes del paratge de Santsus 

Ruïnes al turó de Calders o del Molí, sobre Portlligat 

Ruïnes al Puig del Colomer 

Nucli antic de la vila (turó del Fondal ) - encontorns de l’església – troballes probables 

Elements d’arqueologia industrial 

Forns de calç i ponts del camí a Calanans – Cala de Sa Sabolla 
Altres elements 

Roques amb creus gravades a la Muntanya Negra i al Coll de les Portes 
Font: Programa-normativa PGOU de Cadaqués, 2005. 
 

En la següent taula s’enumeren els elements del patrimoni de Cadaqués que estan 

catalogats com a Béns Culturals d’Interès Nacional. 

Béns Culturals d’Interès Nacional de Cadaqués 

Cadaqués (BCIN 95G) 

Casa Salvador Dalí (BCIN 97G) 

Castell de Cadaqués (BCIN 49B) 

Castell de Sant Jaume o de les Creus (BCIN 49B) 
BCIN 49B: Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles (BOE núm. 125 del 5.5. 
1949) 
BCIN 95 G: Acord del Govern de la Generalitat, de 28 de novembre de 1995, de reclassificació com a bé cultural 
d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, del nucli de Cadaqués, al municipi de Cadaqués, i de 
delimitació del seu entorn (DOGC núm. 2150 del 05/01/1996, pàg. 103) 
 
BCIN 97G: Acord del Govern de la Generalitat de 31 d'octubre de 1997, de declaració de bé cultural d'interès 
nacional, en la categoria de monument històric, a favor de la casa Salvador Dalí de Portlligat, a Cadaqués, i de 
delimitació del seu entorn de protecció (DOGC núm. 2564 del 26/01/1998, pàg. 1038). 
Font: Departament de Cultura.  
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2.1.6.6. Escenari acústic 

El consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa del Mapa de Capacitat Acústica amb valors 

de l’any 2004, referent al municipi de Cadaqués. 

En el Mapa de capacitat acústica es grafien les zones de sensibilitat acústica amb els valors 

límit d’immissió que corresponen a l’horari diürn. La Llei estableix, com a mínim les zones 

següents: 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una 
protecció alta contra el soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 60  

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció mitjana de soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 65 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada de nivell sonor. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 70 

• Zona de soroll. Són els sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures de 
transport viari, ferroviari, marítim i aeri. 

• Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Són les àrees en què per les seves 
singulars característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès 
especial. El valor límit d’immissió es considera que és el valor del soroll de fons més6 dB(A). 

• Zona acústica de règim especial (ZARE). Són les àrees en què es produeix una elevada 
contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats i del soroll produït al 
voltant. Poden ser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit d’immissió 
en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, 
dues vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres d’alternes, dins del 
termini d’un mes. 

Mapa de Capacitat Acústica de Cadaqués 

 
Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Zona A, LAr�60 

Zona B, LAr�65 
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A la franja costanera s’ha establert uns valors d’immissió diürns en ambient exterior 

classificat com a zona B LAr � 65 classificat com a zona de sensibilitat acústica moderada, 

bàsicament el carrer Riba Nemesi Llorens. També al llarg de les carreteres GI-614 a Roses, 

i la que va a Roses passant per Montjoi, i els trams urbans com l’avinguda Caritat 

Serinyana, part del Carrer Trilla, Carrer de les Hortes, Carrers des Cotxe, Carrer des 

Vigilant, al voltant de la plaça del Dr. Pont, Carrer Doctor Bartomeus fins a Sa Conca. 

Mentre que la resta de zona urbana és classificada com a zona A, LAr�60 de sensibilitat 

acústica alta. No s’han dibuixat zones d’especial focus de soroll ni zones tipificades com a 

Zona C, D, Ao o ZEPQA. 

A Cadaqués la contaminació per soroll és important en diverses zones i carrers del nucli 

urbà i al costat de determinades infraestructures viàries. Així les principals fonts de soroll 

són: 

Com a fonts mòbils el trànsit motoritzat en els carrers més transitats del municipi. Cal 

destacar l’alt índex de motorització, on el 30% de la població es mou amb aquest mitjà. En 

aquests sentit, cal remarcar l’elevat nombre de motocicletes present al parc automobilístic 

de Cadaqués, algunes de les quals, excedeixen els límits recomanables d’emissió de soroll. 

Com a fonts fixes destacar el provocat per alguns tallers i sobretot per l’activitat 

constructiva. També les diferents activitats d’oci com ara els bars i les terrasses disposats a 

la franja marítima, principalment durant els mesos d’estiu.  

El soroll disposat en l’àmbit rural és pràcticament inexistent. Malgrat això cal considerar que 

les zones limítrofes amb el parc natural han de disposar d’una especial protecció sonora de 

la qualitat acústica (ZEPQA). És per aquest motiu que també es pot considerar 

excessivament sorollosa la caseta situada al costat mateix de la presa del Club 

Mediterranée, on hi ha ubicat un transformador que ajuda a impulsar l’aigua de 

l’embassament cap a la ciutat de vacances. La caseta genera índexs de soroll propers als 

90 dB(A). Es considera que es tracta d’un impacte acústic important donada la inclusió a la 

Reserva Natural Integral de Cap de Creus. 

2.1.6.7. Ambient lumínic 

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, desplegada pel 

Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el territori municipal en zones en funció de la 

seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 

• Zones de protecció màxima(E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els espais 
naturals de protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents al 
punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els 
ajuntaments han proposat per augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.  
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• Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a 
sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais 
en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació 
lluminosa.  

• Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la 
planificació urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les propostes dels 
ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable, i disposa 
d'una protecció menor una petita part del sòl urbà.  

• Zones de protecció menor(E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta 
mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els 
ajuntaments han proposat amb una menor protecció i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge ha acceptat. 

Taules de valors d’il·luminació segons la zona 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 

19 de desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient 

envers la contaminació lluminosa a Catalunya.  
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Plànol de zonificació de les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a 
Cadaqués 

 
Font: Departament de Medi Ambient i habitatge. Miramon 

Pel que fa a la prevenció de la contaminació lluminosa caldrà complir amb el previst en el 

mateix decret 82/2005, aquesta legislació té com a finalitat la regulació de sistemes 

d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir tant com sigui possible la claror 

natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els 

espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar l’eficiència del procés, cosa que 

comportarà l’estalvi d’energia i de recursos naturals. Per la implantació de lluminària al 

sector caldrà tenir present la taula de valors d’il·luminació, que descriu les característiques 

de les làmpades a establir en un indret segons la zona a la què pertany per prevenir la 

contaminació lumínica.  

2.1.6.8. Consums aigua 

Pel que fa als recursos hídrics, la pràctica totalitat de l’aigua potable que es consumeix a 

Cadaqués és subministrada per Aquàlia (Empresa municipal). Per bé que el Consorci Costa 

Brava en té la capacitat de subministrament en alta i de la potabilització. 

Al terme municipal existeixen diversos abastaments d’aigua (legalitzats o no), mitjançant 

fonts pròpies, tant destinats a ús agrícola com domèstic, i també en casos d’habitatges 

aïllats. La gran majoria de volum concedit prové del sector agrícola, seguit pel domèstic i 

l’industrial. L’aigua d’ús públic té el seu origen en concessions fora del municipi.  
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Consums per sectors. Cadaqués. Any 2006. 
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Si s’agafa com a referència els consums dels darrers 5 anys agrupats per mesos, es pot 

observar la importància de l’estacionalitat i per altra costat l’estabilitat en els consums que 

es situa en un increment d’un 3% anual durant els darrers cinc anys. 
Evolució del consum darrers 5 anys. Cadaqués. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Aquàlia. 

 

L’aigua al poble de Cadaqués arriba a través d’una xarxa que té aproximadament 22km de 

longitud. L’origen està situats als pous de Sant Pere i a la planta potabilitzadora 

d’Empuriabrava gestionada pel Consorci de la Costa Brava, aquesta darrera s’alimenta 

bàsicament d’aigua de superfície. a través de diversos bombejos l’aigua és concentrada al 

dipòsit de Margarits, situat a la cota 283m, d’on es condueix fins al nucli de Cadaqués a 

través d’una conducció de 175mm de diàmetre. Les dimensions d’aquest conducte són 

les que limiten el cabal al nucli de Cadaqués. Un cop a Cadaqués la xarxa utilitza tres 

dipòsits més, l’anomenat d’Edibrava situat al sector sud, el dipòsit vell de Cadaqués prop 

del nucli, i el dipòsit nou de Cadaqués a la part nord del municipi. La xarxa de Cadaqués 

arriba pràcticament a totes les llars excepte a unes 20-25 situades a la zona de la Guillada, 

a Perafita i al restaurant del Cap de Creus. Aquests s’alimenten d’aigües provinents de pous 

propis o bé de cubes. Des de l’empresa Aquàlia es té present que les noves ampliacions de 

xarxa acabin per anellar-se per tal d’oferir un millor servei de cares a no deixar sense 
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subministrament als abonats en cas d’averies, malgrat tot no sempre és possible donada la 

orografia del municipi.  

El principal inconvenient del municipi de Cadaqués és semblant al que pateixen molts altres 

municipis turístics, la estacionalitat dels seus habitants, el turisme. Això suposa que la 

instal·lació ha d’estar dissenyada per abastir la població punta de 20 dies a l’any durant el 

mes d’agost, mentre que la resta de l’any el servei no pateix. El coll d’ampolla es pot trobar 

de baixada cap a Cadaqués on només existeix una sola canonada de 175mm i en les 

èpoques de més consum pot provocar disfuncions sobretot als abonats més allunyats. 
Vista del dipòsit de Margarits 

Font: Elaboració pròpia 
 

Tractament de les aigües residuals 

L’estació depuradora de Cadaqués va entrar en funcionament l’any 1974 i s’han realitzat 

varies millores, la més destacada la remodelació l’any 1997. Actualment ocupa una 

superfície de 0,38 Ha. Té un cabal de disseny de 4000 m3/d amb un dimensionament pel 

que fa als habitants equivalents de fins a 20.000 hab. El destí final de l’efluent és el mar i 

una part a serveis municipals, mentre que els fangs de la depuradora són aplicats 

directament a l’agricultura després d’un tractament d’estabilització aeròbica i deshidratació 

en eres d’assecat. 

Actualment les Estacions de Bombeig associades són les anomenades EB Central, EB 

Llané, EB Sa Conca, EB Port Lligat, EB Sarenella, EB Ros, EB Caials nª1 i 2. 

�����	�������	���	������	��
����	���	�����	���	

Any Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

2001 51,9 31,9 12,6 22,3 22,2 24,3 38,9 53,7 32,1 21,7 40,6 20,8 

2002 21,5 17,6 22,6 73,8 59,1 29,1 39,8 56,3 32 26,6 20,1 30,9 

2003 38 36,7 44,9 34,9 24,4 29,7 40,8 57,5 29,8 52,2 38,3 95,5 

2004 31,9 45,1 31 76,9 83,6 30,6 40,8 58,3 28,9 25 19,2 37,9 

2005 31,7 33,4 20,4 16,8 30,6 25,2 38,4 52,2 29,4 77 47,2 16,2 

% 8,5 7,9 5,8 9,4 9,2 6,3 8,9 12,4 7,3 9,1 6,9 8,3 
Font: Consorci de la Costa Brava 
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Es pot observar un cop més la incidència de la població estacional durant els mes d’Agost. 

En aquest cas els cabals que arriben al l’EDAR per a éssers tractats durant aquest mes, 

doblen en percentatge els altres mesos.  

En cap de les dades utilitzades no es té en compte la distinció entre aigües domèstiques i 

industrials donat que els col·lectors d’ambdós orígens s’han homogeneïtzat, fins i tot amb 

les aigües pluvials en no disposar de xarxa separativa en bona part. Les diferències 

existents entre valors del mateix mes en anys diferents ve provocat per les pluges, és en 

aquest cas on es nota la necessitat d’anar separant les aigües plujanes de les brutes, donat 

que és un cost addicional el seu tractament dins l’EDAR. 

2.1.6.9. Consums d’energia 

Amb les dades de què es disposen de consums d’energia elèctrica es pot mostrar la 

següent taula: 
Evolució anual del consum d’energia elèctrica a Cadaqués 
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Font: Fecsa-Endesa 

 

Es pot observar com en els darrers anys el consum d’energia elèctrica a augmentat un 6% 

anual aproximadament a excepció de l’any 2005 que es va estancar. La despesa energètica 

per persona i any a Cadaqués es situa en 6.202 Kwh. 
Consums sectorials d’energia elèctrica. Cadaqués (kWh/any 2006) 
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Font: Fecsa-Endesa 
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Energies renovables 

El municipi de Cadaqués té un potencial important pel que fa a les energies renovables. Si 

es considera l’energia solar, la eòlica i la marítima. 

Cal considerar, però, els impactes que tenen les infraestructures per l’aprofitament dels 

recursos naturals sobre el medi, i és en aquest sentit on cal fer ús de la regulació 

necessària, al mateix temps que trobar el punt d’equilibri entre les necessitats del municipi i 

els seus habitants i la promoció d’aquestes fonts energètiques que cada cop més juguen un 

paper important cap a la sostenibilitat. 

La radiació solar mitjana del municipi de Cadaqués es situa per damunt dels 13.529 MJ/m2 i 

es troba situat dins la regió climàtica III.  
Plànol d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 

 
Font: Atles de radiació solar a Catalunya 
 

La major part del municipi de Cadaqués està declarat incompatible pel que fa a la 

instal·lació de parcs eòlics, mentre que la zona més costanera aquesta implantació està 

condicionada a la Declaració Impacte Ambiental. El vent mitjà situat a 60 metres al Cap de 

Creus es situa en les mesures més altes de Catalunya superant en molts llocs els 34.3 km/h 

de mitjana anual. La tramuntana en aquests espais pot arribar en ràfegues punta superiors 

als 140km/h. (dades del mapa eòlic de Catalunya realitzades pel programa MesoMap). 

Cap equipament públic té instal·lat cap sistema de producció d’energia en règim especial ni  

amb energia solar tèrmica. 

En l’Agenda 21 del Municipi de Cadaqués es fa un quadre resum del balanç energètic de 

Cadaqués, aquest es presenta a continuació. En aquest balanç s’ha de tenir en compte que 

algunes de les fonts energètiques estudiades, per a realitzar-lo no es tenen dades, però així 
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mateix dóna una idea aproximada del consum energètic municipal i les seves fonts de 

subministrament . 

 
Font: Agenda 21 de Cadaqués. Any 2008 

 

2.1.6.10. Residus 

Residus municipals 

La gestió dels residus de la comarca és competència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

i des de l’Ajuntament de Cadaqués s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal. El 

servei de recollida de residus municipals a Cadaqués el realitza URBASER. 

Cadaqués no realitza la recollida de la fracció orgànica. 

Els residus que es generen a Cadaqués es traslladen a l’abocador de residus de Pedret i 

Marzà, abocador de caire comarcal que rep els residus dels municipis de l’Alt Empordà. 

Al municipi de Cadaqués hi ha una deixalleria, ubicada al polígon industrial de Pla de Sant 

Joan, gestionada per l’empresa URBASER. Les dades de la recollida en aquesta deixalleria 
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presents en les estadístiques de l’Agència Catalana de Residus per a l’any 2006, 

assenyalen que es varen recollir un total de 2.643,97Tn de residus, el que suposa gairebé la 

meitat dels residus generats a la població. 

La generació de residus en el municipi és la que indica la següent taula, separat segons les 

diferents fraccions dels residus municipals. 

Producció de residus municipals a Cadaqués (Tn). Període 1998 – 2007. 

Any Vidre Paper i 
Cartró 

Envasos 
lleugers 

Medic. 
i Piles 

Res. 
Volu. 

Total % Rec. 
Sel. Total 

%Fracció 
Resta / Total 

Generació 
Kg/hab/dia 

Rec. 
Sel. s/total Fracció 

Resta (total) 

1998 42,2 2,49 - - - 44,69 1,82 2.415,84 98,18 2.460,53 3,64 
1999 41,2 2,38 - - - 43,58 1,73 2.477,42 98,27 2.521,00 3,73 
2000 49,6 4,7 1,05 0,09 - 55,44 2,07 2.625,18 97,93 2.680,62 3,97 
2001 50,8 4,52 4,78 0,45 - 60,55 2,05 2.898,90 97,95 2.959,45 4,38 
2002 67,4 16,51 7,04 0,07 - 91,02 2,92 3.020,84 97,08 3.111,86 4,21 
2003 66,6 21,3 7,9 0,08 - 95,88 3,05 3.045,31 96,95 3.141,19 3,29 
2004 91,8 26,55 8,96 0,12 - 127,53 4,1 2.980,26 95,9 3.107,79 3,12 
2005 80,2 46,86 10,94 0,03 - 138,46 4,42 2.992,16 95,58 3.130,62 3,27 
2006 58,6 32,06 12,54 0,12 471,8 3.287,1* 51,44 3.112,22 48,56 6.409,35 6,01 
2007 74,04 42,62 11,66 0,47 383,8 520,23 14,50 3.068,62 85,50 3.588,86 3,50 
* Es comptabilitzen 2.643,97Tn recollides d’altres residus a la Deixalleria, i 78Tn de restes de poda i jardineria. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

De la taula de producció de residus anterior, es desprèn que la generació de residus s’ha 

mantingut en uns rang similars pel que fa la generació de residus per habitant i dia. Així 

mateix la tendència dels últims anys és la de disminució en relació al pic de l’any 2001, si 

s’exceptua l’any 2006, en el qual es marca una generació extraordinària. 

A continuació es presenta una taula comparativa de la producció de residus en diferents 

àmbits territorial, per l’any 2007. Així es pot comprovar en quina situació es troba el municipi 

de Cadaqués. 

Àmbit 
Generació per habitant 

(kg/hab/dia) 
Recollida selectiva total 

(%) 

Cadaqués 3,50 14,50 

Alt Empordà 2,94 28,50 

Prov. de Barcelona 2,10 25,56 

Font: Agència catalana de residus 

Es pot veure que Cadaqués té un percentatge superiors al Alt Empordà i a la província de 

Girona, pel que a la producció de residus per habitant i dia, però en canvi el % de recollida 

selectiva sobre el total dels residus municipals és molt més baix que a la comarca i la 

província. Aquest fet pot ser donat pel caràcter turístic del municipi i les característiques de 

la població que no permeten la ubicació de contenidors de les diferents fraccions dels 

residus a tots els indrets del nucli urbà. 
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Ubicació aproximada dels contenidors de recollida selectiva a Cadaqués. 

 
Font: http://www.selectiva-altemporda.org/web 
En aquesta figura manca la ubicació dels contenidors de recollida selectiva de vidre. 
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2.2. OBJECTIUS I CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ 

AMBIENTAL APLICABLES 

2.2.1. PLANS SUPRAMUNICIPALS 

Són diverses les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el municipi de 

Cadaqués. Així mateix, algunes de les consideracions establertes en aquestes figures 

provenen d’estudis i plans que, tot i no tenir caràcter normatiu, també estableixen objectius i 

criteris de protecció ambiental aplicables en el marc de la redacció del POUM de Cadaqués. 

Aquestes figures són les següents: 

Pla Territorial General de Catalunya 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines  

Pla Director Territorial de l’Empordà 

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 

Pla Director Urbanístic dels àmbits del Sistema Costaner 

integrats per sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat sense el 

Pla Parcial aprovat (PDUSC-2) 

Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus 

 

Pla Territorial General de Catalunya i Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Gironines 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document marc de referència per a 

la planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic 

i social. 
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Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans 

Sectorials i els Plans Directors. D’aquests, el de major importància jeràrquica a l’àrea de 

Cadaqués és el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

Des de l’aprovació del (PTGC) per la Llei 1/1995, de 26 de març, i sobretot en els darrers 

anys, s’han iniciat i aprovat nombrosos plans territorials que el desenvolupen d’acord amb 

les directrius de la mateixa Llei. 

Tant Cadaqués, com la resta de municipis del Cap de Creus, estan inclosos dins l’àmbit 

funcional de les comarques gironines. A la pràctica, això vol dir que el planejament territorial 

i urbanístic de la zona s’haurà de regir pel Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Gironines (PTPCG), en aquest moment aprovat inicialment. 

En tant no s’aprovi el PTPCG, cal tenir en consideració, per a la redacció de planejament 

territorial de rang inferior i planejament urbanístic, les disposicions que fixa el PTGC per la 

zona.  

Cadaqués conforma per ell sol un sistema bàsic territorial de tipus costaner dins l’àmbit 

funcional territorial de les comarques gironines. Les propostes del PTGC per aquest tipus de 

sistemes es concreten en: 

• la protecció màxima dels terrenys de la faixa litoral lliures, és a dir, aquells que no són ni 
urbans ni urbanitzables segons el planejament urbanístic municipal. 

• la cerca d’alternatives de desenvolupament en els municipis de segona línia de costa que no 
estiguin congestionats i disposin de terrenys adequats. 

• la diversificació productiva, per evitar una excessiva dependència del turisme. 

• l’establiment de polítiques de contenció, preservació del medi, i desenvolupament selectiu; a 
més de la dotació d’equipaments i infraestructures i serveis, tenint en consideració la població 
flotant. 

• la reurbanització, amb la portada de serveis bàsics al nuclis de població i urbanitzacions 
existents.  

 

Pla Director Territorial de l’Empordà (PDTE) 

Va ser aprovat definitivament l’octubre de 2006. Com a Pla Director Territorial, el PDTE ha 

permès l’ordenació d’un àmbit d’actuació com és l’Empordà, sotmès a diferents pressions i 

impactes que requerien una actuació d’urgència, fins i tot prèvia a la redacció del PTPCG. 

A nivell general, les propostes del PDTE són les següents: 

• reforça les ciutats i els principals nuclis urbans com a centres de serveis per a l’Empordà. 
• limita la dispersió de la urbanització i regula el creixement de les segones residències. 
• protegeix el territori no urbanitzat com a patrimoni ambiental, cultural i econòmic. 
• fomenta la diversificació de les activitats econòmiques tot protegint el sòl agrícola, fomentant 

els serveis i les activitats turístiques i industrials. 
• promou una racionalització de la xarxa viària millorant l’accessibilitat i la vertebració del territori, 

en coherència amb el PITC. 
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Les propostes del PDTE s’estructuren en tres sistemes bàsics: el d’espais oberts (que es 

concreta en nivells de protecció), el d’assentaments (que es concreta en estratègies), i el 

d’infraestructures (que es concreta en actuacions). 

Pel que fa al sistema d’espais oberts, el PDTE estableix tres categories de protecció: 

El sistema d’espais oberts del PDTE a Cadaqués 

Categoria Protecció Cadaqués 

protecció 
especial 

- espais inclosos al PEIN. 
- espais inclosos en alguna 
figura de protecció especial. 
- espais de valor natural o 
connector segons el PDTE. 

no urbanitzable 

tot el territori municipal inclòs a l’EIN del 
Cap de Creus 
el PDTE no estableix espais de valor 
connector 

espais de valor agrícola 
segons els PDTE. 

edificacions art. 
47 LU 

el PDTE no estableix àrees de valor 
agrícola 

protecció 
territorial 

àrees amb risc ambiental. no urbanitzable no hi ha zones de risc 

espais d’elevada qualitat 
paisatgística. 

a regular per 
directrius del 
paisatge o altre 

categories C1, C2, C3 i CE del PDUSC: 
UTR-C 018 Mas d’en Duran, 019 Portlligat, 
021 Sa Rierassa, 022 Rec de Palau, 023 
Punta de Sa Conca i 024 Puig de s’Agulla.  

espais de valor estratègic admet actuacions 
d’interès nacional no es preveuen zones d’aquesta categoria 

protecció 
preventiva resta de sòl no urbanitzable no urbanitzable 

general 
tot el sòl queda com a de protecció 
especial o territorial 

Font: Elaboració pròpia a partir del PDTE, 2006. 

Per al sòl de protecció especial, el PDTE estableix a més les següents estratègies 

específiques de gestió i protecció: 

• protegir i recuperar les zones humides i els aiguamolls. 
• mantenir la qualitat dels rius i marges fluvials. 
• protegir els paisatges agrícoles. 
• crear anelles verdes. 
• elaborar plans tècnics de gestió i millora forestal. 
• solucionar els problemes de connectivitat. 
• establir mesures específiques per a la conservació de les àrees amb especials valors geològics. 

En el cas de Cadaqués, l’aplicació d’aquestes estratègies queda assegurada pel Pla 

Especial del Parc Natural del Cap de Creus. 

En relació al sistema d’assentaments, el PDTE engloba tres dels sistemes bàsics 

territorials esbossats pel PTGC per formar l’àmbit de Mar d’Amunt, que engloba Portbou, 

Colera, Llançà, el Port de la Selva, la Selva de Mar i Cadaqués. 

En aquest àmbit, el PDTE opta per fomentar propostes urbanístiques de reequilibri, atès 

que la població s’ha estancat i en molts casos no hi ha més possibilitats de creixement. 

També planteja la necessitat d’estratègies de renovació del model de turisme residencial, ja 

que l’economia està fortament especialitzada en aquest sector. 
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Pel nucli de Cadaqués, el PDTE proposa l’estratègia de “canvi d’ús i reforma”. Aquesta 

estratègia s’aplica “en aquelles àrees que han exhaurit o estan en vies d’exhaurir les 

disponibilitats de sòl adequat per a l’extensió de la urbanització, però que, per la seva 

significació i localització, poden millorar el seu paper com a àrees urbanes en l’estructura 

territorial, atès que es troben en una de les següents circumstàncies: 

• Tenen una desproporció significativa entre habitatges i llocs de treball. 
• Són àrees amb potencial de transformació interna per obsolescència de teixits urbans o 

industrials i d’instal·lacions o infraestructures. 
• Tenen un a proporció elevada de segona residència susceptible d’anar convertitnt-se en 

habitatges principals. 

L’objectiu d’aquest estratègia és “fomentar la mixticitat d’usos de les àrees urbanes que 

afavoreixi el reequilibri residència-treball” (PDTE, 2006). 

A banda del nucli urbà, el PDTE reconeix l’existència de quatre àrees especialitzades 

residencials: Portlligat – es Caials, Pins del Rector – el Llaner, Illa de Portlligat i s’Arenella. 

A totes elles se’ls assigna per defecte l’estratègia de “consolidació”; és a dir, se’n reconeix 

l’existència o la possibilitat de desenvolupament d’acord amb el planejament vigent, sempre 

i quan s’adoptin mesures de millora i integració en el paisatge en el procés. 

També a nivell gràfic, tot i que no ve recollida en la memòria corresponent, el PDTE proposa 

l’estratègia de “extinció o reducció” per al sector 3 Els Arrels 1; és a dir, es considera 

rendible, d’acord amb el PDUSC, extingir aquesta àrea prevista en el planejament i que 

afecta de manera especialment greu els valors o la potencialitat del territori. 

El sistema d’assentaments del PDTE a Cadaqués 

Entitat Estratègia 

Nuclis 

Cadaqués canvis d’ús i reforma 

Àrees especialitzades residencials 

Portlligat – es Caials 
inclou els SUDs “Sector 9 Sub2 Portlligat”, 
“Quatre Camins Nord”, “Quatre Camins Sud” i 
“racó d’es Calders” afectats pel PDUSC-2 

consolidació 

Pins del Rector – el Llaner consolidació 

Illa de Portlligat consolidació 

s’Arenella consolidació 

SUD “Sector 3 els Arrels 1” extinció o reducció 
Font: Elaboració pròpia a partir del PDTE, 2006. 
 

El PDTE no efectua cap previsió d’actuació en el marc del sistema d’infraestructures. 

En general, el PDTE, per al cas de Cadaqués, recull les disposicions d’altres normatives 

territorials i urbanístiques, com el Pla Director del Sistema Costaner i la pròpia normativa 

urbanística del municipi, sense introduir-hi modificacions significatives. 
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Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

Es va aprovar definitivament el maig de 2005, amb l’objectiu principal d’identificar els espais 

costaners que no han sofert un procés de transformació urbanística, classificats pel 

planejament vigent com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable, i preservar-los 

de la seva transformació i desenvolupament urbà, per garantir el desenvolupament 

urbanístic sostenible del territori que abasta aquest Pla i del sistema costaner en el seu 

conjunt” (PDUSC, 2005). L’àmbit del PDUSC inclou el territori comprés dins una franja de 

500 metres d’amplada des de la línia d’atermenament del domini públic marítim – terrestre, 

més els àmbits de les unitats territorial de regulació del sòl costaner (UTR-C) i de sol 

costaner especial (UTR-CE) exteriors a aquesta franja. 

Les UTR-Cs i les UTR-CEs són àmbits delimitats dins l’àrea d’afectació del PDUSC, 

classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable no delimitat sense programa 

d’actuació urbanística o pla parcial de delimitació vigents. Però, mentre la classe i categoria 

del sòl que han de tenir les primeres és la de sòl no urbanitzable costaner; les segones no 

necessàriament s’han de reclassificar com a tal.  

Les subcategories que inclou el PDUSC són les següents: 

• sòl no urbanitzable costaner PEIN (NU – CPEIN): sòl que ja gaudeix de protecció especial. 
• sòl no urbanitzable costaner 1 (NU – C1): sòl amb capacitat connectora entre espais litorals i 

interior o altres valors dignes de protecció. 
• sòl no urbanitzable 2 (NU – C2): sòl més pròxim a la ribera de mar dins la franja de 500 m, a 

causa de la posició del qual cal regular-ne els usos per garantir el compliment dels objectius del 
PDUSC. 

• sòl no urbanitzable costaner 3 (NU – C3): sòl situat fora de la franja de 500 m però dins la zona 
d’influència de l’àmbit costaner. 

Per cadascuna de les subcategories del PDUSC, sens perjudici de les restriccions que 

pugui establir el planejament municipal, s’admeten els següents usos i es prohibeixen tots 

aquells que no estan explícitament admesos: 
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CPEIN (1) - - - - - - 

C1 - c (5) c (5) c (2) c (3)(4) c (6) c (7) 

C2 - c (5) c (5) c (2) c c c 

C3 - c c c c c c 

CE - c c c c c c 
c: compatible; i: incompatible 
(1) Sotmès al règim d’ús establert per la normativa específica aplicable i pel règim d’ús de C1 en tot allò que comporti un major grau 
de protecció. (2) Incloses al Catàleg, per destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural, activitats d’educació en el 
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lleure i establiments hotelers (exc. hotel – apartament) (3) Cal demostrar que no és possible uns solució alternativa en sòls de 
menor protecció. (4) En cas de les lletres a) i b) de l’art. 47.4, només si s’han d’implantar necessàriament a la zona costanera per la 
seva vinculació al mar o a la costa. (5) Prèvia elaboració d’un estudi paisatgístic. (6) Només fora de la franja de 500 m. (7) Excepte 
els previstos a 67.1.b i c LU 

Pel cas de Cadaqués, el PDUSC delimita les següents UTR-Cs, la major part sota la 

subcategoria C1, tot i que bona part del sòl no urbanitzable ho és sota la categoria CPEIN, a 

causa de l’existència del PEIN i Parc Natural del Cap de Creus. 

Unitats territorials de regulació a Cadaqués 

Unitat Subcategoria 

UTR-C 010 PEIN Cap de Creus CPEIN 

UTR-C 018 Mas d’en Duran C1 

UTR-C 019 Portlligat C1 

UTR-CE 020 Càmping Cadaqués CE 

UTR-C 021 Sa Rierassa C1 

UTR-C 022 Rec de Palau C1 

UTR-C 023 Punta de Sa Conca C1 

UTR-C 024 Puig de S’Agalla C1 
Font: Elaboració pròpia a partir del PDUSC, 2005. 
 

Categorització del sòl a Cadaqués segons el PDUSC 

 
U: urbà; UD: urbanitzable delimitat; UD*: urbanitzable delimitat amb PP aprovat definitivament; UND: urbanitzable no delimitat; 
UND*: urbanitzable no delimitat amb PAU o PP delimitació; NU: no urbanitzable. 
Font: PDUSC, 2005. 

Per la majoria d’aquests espais, el PDUSC recomana la preservació de possibles 

aprofitaments urbanístics, tot establint criteris de protecció especial, per tractar-se d’àmbits 

que poden complir amb la funció d’assegurar la preservació d’espais de valor natural i 

paisatgístic. Per l’àmbit 020, en canvi, considera que pot mantenir les condicions de sòl 

urbanitzable, en tractar-se d’un àmbit de reduïdes dimensions i immers en el sòl urbà de 

Cadaqués. 
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Complementàriament al PDUSC, es va aprovar el desembre de 2005 el Pla Director 

Urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable 

delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), amb la finalitat d’identificar els espais 

d’aquestes característiques que per la seva posició territorial amb relació als objectius de 

protecció del litoral definits al PDUSC, s’han de preservar de la seva transformació i 

desenvolupament urbà, o bé s’hi ha d’establir directrius i condicions específiques per al seu 

desenvolupament. 

L’àmbit territorial del PDUSC-2 l’integren, doncs, els sectors de sòl no urbanitzable delimitat 

sense pla parcial aprovat, compresos totalment o parcialment dintre de la franja de 500 m 

d’amplada definida pel PDUSC. 

En els cas de Cadaqués, s’inclouen al PDUSC els següents àmbits, definits per l’article 5 de 

la normativa urbanística del Pla: 

 Sectors de planejament afectats pel PDUSC-2 a Cadaqués 

Sectors Determinacions 

(3) Sector 9 sub 2 Port Lligat art. 5.2 

(4) Sector 7 Quatre Camins Nord art. 5.2 

(5) Sector 8 Quatre Camins Sud art. 5.2 

(6) Sector 13 Racó des Calders art. 5.2 

(7) Sector 3 Els Arrels 1 art. 5.1 

art. 5.1 terrenys que han de ser classificats pel planejament general urbanístic municipal 
com a sòl no urbanitzable costaner i s’han d’integrar a la UTR immediata definida pel 
PDUSC-1. 
És necessària una adaptació del planejament general. 
art. 5.2 s’estableixen directrius i condicions específiques per al seu desenvolupament. 
Es poden aplicar directament mitjançant la tramitació del pla parcial urbanístic 
corresponent, i , en el seu cas, de la modificació puntual del planejament urbanístic general 
municipal  
Font: Elaboració pròpia a partir del PDUSC-2, 2005. 
 

Com es pot observar, un dels àmbits passa necessàriament a sòl no urbanitzable costaner, 

tal i com ja indicava el PDUSC, que establia per al sector l’estratègia d’extinció o reducció; 

mentre que per la resta s’estableixen directrius regulades per l’article 10 de la normativa i 

per fitxes individuals per cada sector. 

Segons la normativa del PDUSC-2, les zones de protecció hauran de mantenir les seves 

condicions naturals, o bé, quan s’hi admetin equipaments, aquests hauran de ser 

compatibles amb la finalitat bàsica de preservació. 

Sectors de planejament afectats pel PDUSC-2 a Cadaqués 

Sectors 
Zones de protecció 

ZV PM AM Obs 
costanera paisatgística 

(3) Sector 9 
sub 2 Port 
Lligat 

servitud de protecció 
específica (75 i 60m) 

vistes de les cales d’es Jonquet i 
s’Alqueria i cotes altes del puig de 
s’Alqueria 

* 2000 PB 1,2 
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Sectors de planejament afectats pel PDUSC-2 a Cadaqués 

Sectors Zones de protecció ZV PM AM Obs 

(4) Sector 7 
Quatre 
Camins 
Nord 

 cim del turó i vessant nord 
línia de carena que baixa a la 
carretera 
marges dels llits fluvials 

* 4000 PB 3 

(5) Sector 8 
Quatre 
Camins 
Sud 

servitud de protecció (100 
m) 

espai pròxim a la cala de Portlligat 
vessant de llevant del turó nord – est 
marges dels llits fluvials 

* 4000 PB 1 

(6) Sector 
13 Racó 
des 
Calders 

servitud de protecció (100 
m) 

 

* - PB / 
PB+1  

ZV: zones verdes; PM: parcel·la mínima (m2); AM: alçada màxima; Obs: observacions  
* les zones de protecció es qualificaran com a espais lliures públics 
1 s’admet l’ocupació parcial dels sòls de protecció per donar compliment a les reserves obligatòries 
d’equipaments.  
2 Es recomana autoritzar l’ús hoteler. 
3 l’espai entre la riera de Portlligat i la d’en Barral s’haurà de classificar com a NU – C1.  
Font: Elaboració pròpia a partir del PDUSC-2, 2005. 
 

El municipi de Cadaqués queda àmpliament afectat per aquests dos plans, que eviten 

qualsevol actuació en el sòl no urbanitzable que no queda inclòs a l’àmbit del Parc Natural 

del Cap de Creus, i racionalitzen la urbanització i desenvolupament dels sectors de sòl no 

urbanitzable del municipi. 

2.2.2. PLANS SECTORIALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT: 

EUROPEU, ESTATAL I AUTONÒMIC 

A l’hora de concretar objectius ambientals fixats pel POUM de Cadaqués, a part dels 

objectius fixats per les figures de planejament superior, cal també donar compliment a 

l’annex I de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de 

juny de 2001, relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, així 

com a la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans 

i programes en el medi ambient, que estableixen que caldrà definir els objectius de 

protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari, estatal o autonòmic que 

guardin relació amb el pla o programa i que determinen que caldrà concentrar-se en 

aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, la terra, 

l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni cultural (que inclou el 

patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les seves interrelacions). 

Abans però, cal tenir en compte que, a nivell català, la secretaria de planejament territorial 

ha elaborat el document “Planejament territorial: criteris” per tal d’assolir els objectius 

plantejats per la gestió del territori català: assegurar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència 

funcional i la cohesió social de Catalunya. El document presenta 15 criteris per al 
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planejament territorial que en bona part són igualment aplicables al planejament urbanístic. 

Per la seva implicació ambiental directa se’n ressalten els 12 següents: 

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 
• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori. 
• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 
• Moderar el consum de sòl. 
• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 
• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 
• Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris. 
• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia. 
• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 
• Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 
• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 
• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

d’assentaments. 

Així doncs, en aquest punt s’han analitzat els objectius ambientals dels àmbits següents, en 

les normatives europees, estatals i autonòmiques que es detallen a continuació: 

2.2.2.1. Biodiversitat 

Diverses estratègies recullen els objectius per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat a 

diferents escales, des de l’Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992), 

el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica (1992), l’Estratègia Paneuropea per a la 

Diversitat Ecològica i Paisatgística (1995), l’Estratègia de la Unió Europea per a la 

biodiversitat (1998), i l'Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat (1999). 

A Catalunya existeix l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la 

diversitat biològica elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge amb la 

col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural. L’Estratègia catalana comparteix 

els grans objectius del corpus jurídic internacional però els concreta i adequa a la situació i 

les especificitats pròpies de Catalunya. En tot cas, el seu objectiu bàsic i central és el 

d’invertir la tendència actual de pèrdua de la diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de 

dotacions genètiques que configuren la diversitat biològica de Catalunya. L’Estratègia 

catalana s’estructura en 4 eixos d’actuació prioritaris, que es desgranen en 22 objectius 

estratègics, que a la seva vegada es concreten en 63 objectius operatius. Es destaquen els 

objectius estratègics en els quals el planejament territorial i urbanístic sembla tenir major 

capacitat d’incidència en positiu o en negatiu, així com els respectius objectius operatius 

més rellevants: 

O.4. Reforçar el sistema d’àrees protegides de Catalunya: 
4.3. Incrementar significativament les iniciatives locals de protecció i de gestió d’espais naturals 
abans de 2010, augmentant els instruments i les mesures de suport. 

O.6. Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats: 
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6.1. Conservar la diversitat d’hàbitats presents a Catalunya 
O7. Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels paisatges propis 
de Catalunya: 

7.1. Invertir la tendència de pèrdua de les connexions biològiques i de fragmentació dels hàbitats 
en el conjunt del territori català abans de 2010.  
7.2 Invertir la tendència de pèrdua de paisatges naturals, seminaturals i tradicionals abans de 
2015. 
7.4 Reduir els efectes del canvi climàtic sobre els sistemes naturals i la biodiversitat a Catalunya. 

O8. Assolir un model territorial sostenible, que faci compatibles el desenvolupament econòmic, la 
millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la conservació de la diversitat biològica en tots els 
nivells del planejament i per a totes les zones del territori: 

8.2. Incorporar en el planejament i la gestió urbanística que es deriva de la legislació urbanística 
catalana, els objectius, normativa i  instruments que garanteixin l’ús sostenible dels recursos 
naturals i la conservació de la diversitat biològica. 

O.12. Integrar els mètodes d’utilització sostenible dels recursos en els diferents sectors productius, 
inclòs l’energètic, i en totes les fases de la producció, incloent l’extracció, la transformació, la 
distribució i la comercialització: 

12.3. Reduir significativament la incidència de les activitats extractives sobre la biodiversitat i el 
paisatge, ordenant l’aprofitament dels recursos abans de 2005 i aconseguint que abans de 2010 
el 90% de les activitats extractives s'efectuïn amb restauració integrada. 
12.4. Millorar la gestió dels residus generats, promovent-ne la seva minimització, reutilització i 
reciclatge. 

O15. Assolir models de mobilitat sostenible que tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i 
el paisatge, i la prevenció i correcció d’impactes en la planificació, la redacció de projectes, la 
construcció, el manteniment i el seguiment de les infraestructures: 

15.1. Planificar les infraestructures del transport incorporant la conservació de la diversitat 
biològica i el paisatge. 
15.3. Incrementar el percentatge d’infraestructures viàries on s’apliquen adequadament les 
mesures preventives i correctores d’impactes així com les actuacions de seguiment. 

2.2.2.2. Connectivitat ecològica 

El document redactat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge “Bases per a les 

directrius de connectivitat ecològica de Catalunya”, proposa 68 directrius elaborades seguint 

criteris de caire sectorial. Les principals directrius que tenen una major capacitat incidència 

en el cas que ens ocupa són: 

38. En el planejament urbanístic municipal, tant a la memòria informativa com a les normes, es 
reconeixeran els valors i les funcions dels components de l’estructura agrària d’interès connectiu 
(marges vegetats, arbredes i punts d’aigua aïllats, erms, canals, camins rurals, etc.) i s’adoptaran les 
mesures necessàries per a la seva protecció, conservació o recuperació, especialment en les àrees 
periurbanes i en municipis d’àmbit metropolità. 

 

40. Durant el procés d’elaboració o de revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal, 
l’Administració local tindrà en compte les consideracions següents: 

a) La memòria informativa del pla ha de fer una descripció acurada dels principals valors i 
funcions dels components del medi natural i de la connectivitat ecològica en l’àmbit municipal, tenint 
en compte tots els estudis sobre connectivitat ecològica realitzats en el seu àmbit, així com la 
diagnosi ambiental en el marc de l’Agenda 21 local; correspondrà a l’informe ambiental preliminar 
demostrar que el model d’ordenació escollit no afecta negativament aquests valors i funcions. 

b) El pla garantirà no sols la protecció dels espais amb valor natural, sinó també la d’aquells 
altres components del medi natural que permeten el manteniment de la connectivitat ecològica i la 
funcionalitat dels ecosistemes a escala local, els quals haurà de definir explícitament. 
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c) Es procurarà concentrar les noves transformacions urbanístiques i els sistemes urbanístics 
en aquells sectors que es demostri que tenen un menor valor ecològic. Igualment, s’evitaran els usos 
urbans susceptibles de reforçar l’efecte barrera de les infraestructures viàries. 

d) El pla determinarà quins són els punts crítics que per al manteniment de la connectivitat 
ecològica i preveurà les mesures de caire urbanístic que permetin revertir la situació. 

e) Els usos admesos en aquells sectors del sòl no urbanitzable amb més valor connectiu 
(connectors ecològics, zones agrícoles amb marges vegetats, espais fluvials, etc.) han de ser els 
adequats a aquestes característiques, de manera que el grau d’ocupació o de possibles 
transformacions que es permetin no comprometin el manteniment de la seva funció connectiva. 

f) A més d’aplicar els criteris per a la regulació d’usos en zones inundables que estableix el 
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en els espais fluvials es 
tindran en compte els Criteris d’intervenció en espais fluvials i les Recomanacions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial de l’Agència Catalana de l’Aigua, així 
com les seves indicacions pel que fa a la recuperació del bosc de ribera i al manteniment de lleres. 

g) La normativa urbanística desenvoluparà de manera adequada, i tenint en compte la 
connectivitat ecològica, tot el que fa referència als espais fluvials (zones inundables, activitats 
permeses, etc.), la vialitat rural (titularitat, catalogació, manteniment, etc.) i l’establiment de tanques 
agrícoles o en edificacions (tipologia admesa, permeabilitat per a la fauna, etc.). 

h) El sistema d’espais lliures públics (parcs, zones verdes, etc.) i de carrers arbrats ha de 
dissenyar-se de manera que es tendeixi a la seva connexió i estructuració com una vertadera xarxa. 

i) Es donarà un tractament adient als límits urbans i als espais de vora, ja sigui connectant amb 
cinturons verds periurbans, constituint itineraris paisatgístics que enllacin amb la infraestructura viària 
rural i amb els elements de valor cultural o, quan sigui compatible, amb els components del medi 
natural, tot facilitant, alhora, la penetració de la natura dins del teixit urbà de la ciutat. 

j) De manera orientativa i a l’hora de redactar o revisar el pla d’ordenació urbanística municipal, 
cal tenir presents les Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels plans d’ordenació 
urbanística municipal (2006) del Departament de Medi Ambient i Habitatge, les quals són una guia 
molt útil a l’hora de definir els objectius i els criteris ambientals del pla i d’integrar-hi les 
consideracions relacionades amb la connectivitat ecològica. 

 

41. En el desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic municipal, l’Administració 
local tindrà en compte les consideracions següents: 

a) Garantir l’adequada integració dels principis de permeabilització dels límits urbans i de 
l’establiment d’itineraris paisatgístics en els plans parcials urbanístics i els projectes d’urbanització. 

b) La possibilitat d’utilitzar plans especials per a la protecció d’aquells sectors del sòl no 
urbanitzable de més valor per a la biodiversitat i d’importància per al manteniment de la connectivitat 
ecològica. 

c) En el procés de concessió de la preceptiva llicència municipal en relació amb les activitats 
que es desenvolupen en el sòl no urbanitzable i que són susceptibles d’afectar la connectivitat 
ecològica (moviments de terres, instal·lació de tanques, modificació de camins rurals, instal·lació de 
línies elèctriques, etc.), es garantirà que aquesta només es concedeixi en aquells casos en què no 
s’afecti negativament la connectivitat ecològica o quan s’hagin pres les mesures necessàries per 
minimitzar-ne l’impacte de manera adequada. 

d) Adoptar de manera rigorosa els procediments de protecció de la legalitat urbanística en el 
sòl no urbanitzable per evitar la instal·lació dispersa d’activitats i instal·lacions no admeses i 
susceptibles de fragmentar el territori o d’afectar espais amb valor connectiu. 
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2.2.2.3. Sòls 

Al 2006 es va publicar la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al 

Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: Estratègia temàtica per a la 

protecció del sòl COM (2006) 231 final de 22 de setembre de 2006. Aquesta Comunicació 

assenyala com a objectiu general la protecció i la utilització sostenible dels sòls, en funció 

dels següents principis rectors: 

1. Prevenció de la degradació del sòl i conservació de les seves funcions. 

2. Restauració del sòl degradat per a retornar-li un nivell de funcionalitat que correspongui almenys a 

la seva utilització actual i prevista, considerant també les repercussions financeres de la restauració 

del sòl. 

Aquesta comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir un paper important en la 

protecció dels recursos edàfics, limitant el segellat del sòl i fent que en les decisions 

relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les seves característiques (per exemple, el risc 

d’erosió). 

En la protecció del sòl s’inclou també la Directiva 91/61/CE, de control integrat de la 

contaminació. A nivell internacional no es troben referències de protecció del sòl d’abast 

global. A nivell estatal s’ha aprovat el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

2.2.2.4. Aigua 

A nivell estatal el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) 

estableix criteris per a una nova política de l’aigua basada en l’estalvi d’aigua i en la 

regulació de la disponibilitat i qualitat d’aquesta. Les actuacions del programa AGUA es 

duen a terme a partir de les diverses conques hidrogràfiques d’Espanya. 

La UE regula també l’abocament de substàncies nocives o perilloses a les aigües com 

poden ser les substàncies derivades de detergents, els nitrats, el mercuri o el cadmi. En són 

exemple la Directiva 80/68/CEE del Consell, del 17 de desembre, relativa a la protecció de 

les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies 

perilloses, el Reglament (CE) 648/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març 

sobre detergents o la Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 

febrer, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses 

abocades al medi aquàtic de la Comunitat. L’aplicació d’aquestes limitacions s’articula a 

partir de la necessitat d’autorització prèvia a la realització d’abocament de determinades 

substàncies (generalment llistades en els annexos de les Directives sobre l’abocament de 

substàncies a les aigües). 
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La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per 

la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, marca els 

objectius ambientals on el planejament territorial i urbanístic té incidència i que són, 

especialment: 

• Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics dels 

ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

• Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics 

disponibles. 

• Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes. 

• Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves 

contaminacions. 

• Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 

• Protegir les aigües territorials i marines. 

2.2.2.5. Ambient atmosfèric 

La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de 

la qualitat de l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una 

estratègia comuna dirigida a: definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la 

Comunitat per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi 

ambient en el seu conjunt; per avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat 

de l’aire ambient als estats membres; per disposar d’informació adequada sobre la qualitat 

de l’aire ambient i procurar que el públic tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres 

coses amb llindars d’alerta; i, finalment, per mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i 

millorar-la quan sigui necessari. Entre els objectius de la directiva, aquells sobre els quals el 

planejament territorial i urbanístic pot tenir major capacitat d’incidència, en positiu o en 

negatiu, són: 

• Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la 

contaminació de l’aire. 

• Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari. 

2.2.2.6. Canvi climàtic 

Existeixen diversos convenis i protocols internacionals i europeus, entre els quals figuren el 

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al citat 

conveni i l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic, que marquen els objectius en la lluita 

contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos. 

A Catalunya, davant les incertes dels potencials efectes d’aquest fenomen la Generalitat ha 

promogut una Estratègia catalana sobre el canvi climàtic, que recull actuacions aportar a 

terme en control d’emissions de CO2, política energètica, educació i informació, mobilitat, 
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gestió i coordinació de polítiques... Les línies d’actuació d’aquesta Estratègia en les quals el 

planejament territorial i urbanístic pot tenir major capacitat d’incidència són les següents: 

• Increment de l’ús d’energies netes i renovables, especialment l’eòlica, com a mesura essencial 

en la lluita contra el canvi climàtic. 

• Millora de l’eficiència energètica, especialment en el sector del transport. 

• Foment de la mobilitat sostenible: un planejament que incorpori els criteris de mobilitat 

sostenible i que penalitzi els escenaris que augmentin la mobilitat obligada. 

• Promoció del transport públic i d’altres sistemes de transport que permetin reduir les emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle. 

• Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes del canvi climàtic i 

mitigar-ne els efectes negatius. 

• Protecció i millora dels embornals i els dipòsits dels gasos amb efecte hivernacle. 

• Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Per altra banda, l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2005) formula tot un seguit de 

propostes sobre les diferents opcions a seguir en la lluita i prevenció dels efectes del canvi 

climàtic. Seguidament s’enumeren aquelles propostes o consideracions que tenen major 

capacitat d’incidència en el planejament urbanístic: 

• En l’àmbit energètic, cal emprendre mesures per tal de reduir les emissions de CO2, basades 

principalment en el foment de les energies renovables. 

• Cal desenvolupar un planejament territorial i urbanístic que freni les dinàmiques urbanes 

d’extensió del model de baixa densitat i l’ocupació de sòl disponible com a embornal. 

• Preveure el possible augment de la freqüència de fenòmens meteorològics extrems (com les 

pluges torrencials) en el disseny de les infraestructures de comunicació. 

• Dimensionar les xarxes de pluvials per a períodes de retorn majors i condicionar àrees 

inundables com a sistemes de laminació de grans avingudes. 

• Disposició d’infraestructures de subministrament d’aigua que en episodis extrems de manca de 

recursos hídrics , permetessin donar resposta a les demandes. 

• Caldrà avançar en la introducció de criteris climàtics en el disseny d’edificis, per tal de mantenir 

el confort dels seus habitants i/o usuaris, minimitzar l’ús de tecnologies de climatització artificials i 

millorar-ne l’eficiència energètica. 

• És fonamental ampliar la xarxa ferroviària i millorar-ne el servei com a alternativa als altres 

mitjans de transport més contaminants. 

• Cal preveure garantir el subministrament de reg per a l’agricultura i la silvicultura davant la 

previsible disminució de la disponibilitat d’aigua, derivada de l’augment de l’evapotranspiració amb 

les temperatures i la possible reducció de les pluges.  

• A llarg termini, cal preveure un canvi en la distribució de la vegetació dels boscos. Les zones 

baixes i meridionals es podrien enriquir en plantes de matollar, el bosc mediterrani podria pujar de 

cota en les zones de muntanya i els boscos de muntanya tendirien a enrarir-se. 
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• S’haurà de contemplar necessàriament un escenari futur de reducció potencial de la 

disponibilitat d’aigua, amb iniciatives d’estalvi, control d’ús i possibles limitacions al desenvolupament 

territorial. 

• Cal una planificació adequada que tendeixi a promoure l’estalvi dels recursos hídrics locals. 

• Preveure els possibles efectes del canvi climàtic relatius a l’augment de la freqüència de les 

inundacions i la disminució del volum sedimentari disponible a les costes sorrenques. 

2.2.2.7. Paisatge 

Per a donar compliment a aquest conveni, del qual Espanya n’és signatària, s’ha elaborat a 

nivell estatal l’Atlas de los Paisajes de España, una caracterització del paisatge que pot 

servir per a posteriors estudis autonòmics o locals.  

El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la 

planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques. 

A Catalunya existeix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge que 

constitueix el marc normatiu i de referència sobre el qual es fonamenten les polítiques de 

paisatge de la Generalitat de Catalunya. Té per objecte el reconeixement, la protecció, la 

gestió i l’ordenació del paisatge, a fi d’harmonitzar la preservació dels seus valors 

patrimonials, culturals, econòmics i socials amb un model de desenvolupament sostenible. 

Amb aquesta finalitat, aquesta llei impulsa la plena integració del paisatge en el planejament 

i en les polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques 

sectorials que hi incideixen de manera directa o indirecta. A nivell català, també cal dir que 

s’està treballant ja en l’elaboració de diversos catàlegs del paisatge per a diferents àmbits 

de Catalunya. 

2.2.2.8. Mobilitat 

La Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i els objectius als 

quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les 

mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la seguretat” (art. 1). Concretament, la Llei 9/2003 

es fonamenta en deu principis i formula vint-i-tres objectius, desenvolupats respectivament 

en els articles 2 i 3. 

També estableix i jerarquitza els diferents instruments de planificació de la mobilitat que han 

de bastir el desenvolupament de la norma. Entre aquests, les Directrius nacionals de 

mobilitat són l’instrument de més rang i “constitueixen el marc orientador per a l’aplicació 

dels objectius de mobilitat d’aquesta Llei” (art. 6.1). 

Les Directrius Nacionals de Mobilitat s’apliquen a tot el territori de Catalunya i tenen la 

naturalesa de pla territorial sectorial. Tal i com estableix la Llei esmentada. Han de servir 

per a l’elaboració dels diferents instruments de planificació de la mobilitat, però donada la 

incidència sobre la mobilitat que pot tenir el planejament urbanístic, és clara la necessitat de 
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contemplar aquests directrius en el seu desenvolupament. En aquest sentit, es destaquen 

per la seva incidència en el planejament les següents: 

• Fomentar l'ús del transport públic als diferents àmbits territorials. 

• Integrar la xarxa del transport públic dins el sistema intermodal de transport. 

• Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport públic de superfície. 

• Assegurar l'accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l'exclusió social en la 

incorporació al món laboral i acadèmic. 

• Fomentar l'accés en transport públic als aeroports de Catalunya. 

• Col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació amb altres alternatives menys 

sostenibles. 

• Racionalitzar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans. 

• Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre d'accidents i 

de víctimes mortals, per tal d'incorporar-los al Pla de seguretat viària. 

• Promoure l'ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la 

comoditat dels vianants i ciclistes. 

• Reduir l'impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

• Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària de Catalunya. 

• Dotar el sistema aeroportuari català de les infraestructures per a la càrrega aèria adaptades als 

requeriments de producció i consum de Catalunya. 

• Introduir l'accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de planificació dels 

nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 

• Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de planificació de 

nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 

• Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, integrant la distribució 

urbana de mercaderies en la planificació general del transport urbà i en les normatives locals 

específiques. 

En el marc del desenvolupament sectorialitzat de les Directrius Nacionals de Mobilitat, la 

Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, un 

instrument de planificació que té com a objectiu definir les línies estratègiques i els plans 

d'acció necessaris per tal d'afavorir l'ús de la bicicleta com a sistema de transport 

sostenible. 

Aquest Pla Estratègic s’estructura en 9 línies estratègiques, de les quals, als efectes 

d’aquest POUM, serien d’aplicació les següents: 

• Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial. 

• Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat. 

• Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat 
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Cal destacar a nivell concret del municipi que existeixen plans sectorials de figures de 

protecció específiques, que caldrà tenir en compte en la definició i regulació del sòl no 

urbanitzable del nou POUM de Cadaqués: 

Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus 

El 28 de juliol de 2006 va ser aprovat de manera definitiva el Pla Especial de protecció del 

medi natural i del paisatge del parc natural del cap de Creus (PEPNCC). Aquest és 

d’aplicació a tot l’àmbit del Parc Natural del Cap de Creus, i, per tant, a bona part del 

municipi de Cadaqués i del seu litoral, té com a objectius: 

• la preservació estricta i la restauració, quan escaigui, dels sistemes naturals terrestres i marins 

del parc natural del Cap de Creus, dels valors geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels 

elements d’interès cultural que conté i de la integritat del seu paisatge. 

• l’establiment d’un règim jurídic i d’ordenació global que faci efectiu l’objectiu anterior. 

En línies generals, el PEPNCC estableix regulacions pel que fa a: 

• els usos i activitats compatibles, en funció de la zona del parc. 
• els usos i activitats incompatibles, pel medi terrestre. 
• les condicions generals de l’edificació, tant pel que fa a la conservació i millora de les 

edificacions existents, com per les edificacions de nova planta. 
• les característiques de les tanques admeses, amb criteris paisatgístics, faunístics i de 

seguretat. 
• les condicions generals per l’establiment d’infraestructures i equipaments. 
• la millora i obertura de nous elements de la xarxa viària, prioritzant la primera front a la segona. 
• la senyalització, amb criteris paisatgístics. 
• la xarxa elèctrica, amb criteris paisatgístics i d’utilització racional dels elements existents. 
• els aprofitaments d’aigua, amb criteris de manteniment de cabals. 
• els usos i les activitats agrícoles, ramaderes, cinegètiques, forestals, pesqueres i marisqueres 
• les activitats de recol·lecció. 

Tot el capítol 3 del Pla Especial està dedicat a la regulació de les diferents zones excloents 

en que queda dividit l’àmbit territorial afectat. N’existeixen cinc tipologies, de major a menor 

protecció (les regulacions dels àmbits de menys protecció són també aplicables als de més 

protecció, sempre que no n’hi hagin d’específiques més restrictives): 

• zona de reserva natural integral: l’objectiu d’aquesta zona és la preservació estricta i la 
restauració si s’escau dels sistemes naturals, a diversitats biològica i el paisatge. 

• zona de reserva natural parcial: l’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels hàbitats i les 
espècies característiques del medi marí del cap de Creus, de manera compatible amb els 
aprofitaments tradicionals de la zona. 

• zona de paratge natural d’interès nacional: l’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels 
elements naturals i culturals característics de cada sector, amb especial atenció a la protecció del 
seu paisatge. 

• zona de parc natural: l’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i 
paisatgístics, de manera compatible amb el desenvolupament de l’ús públic i l’aprofitament 
tradicional dels seus recursos. 

• zona d’ordenació específica: l’objectiu d’aquesta zona és adaptar el règim normatiu de la 
Llei4/1998, de creació del parc natural, i el Pla Especial, a la realitat física i jurídica que presenten 
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els terrenys que hi són inclosos, majoritàriament urbanitzats o amb un ús humà més intens que a 
la resta de l’àmbit del Pla. 

Zones del Pla Especial i afectació a Cadaqués 

Clau Zones Pla Especial Sup. Cadaqués (ha) 

  Sup. (ha) Sup. (ha) % (1) % (2) 

1 reserva natural 
integral 

cap de Creus 
cap de Norfeu 

891,41 
101,27 

440,92 
- 

49,46 
- 

17,09 
- 

2 reserva natural 
parcial 
(àmbit marí) 

cala Prona – punta del Tres 
Frares 
cap de Creus 
cap de Norfeu 

257,75 
293,29 
265,64 

- 
**293,29 

- 

- 
100,00 

- 
* 

3 paratge natural 
d’interès 
nacional 

cap Gros – cap de Creus 
punta Falconera – cap de Norfeu 
Serra de Rodes 
illes i illots (exc. RNI) 

1.168,37 
975,07 

1.134,03 
11,14 

48,66 
- 
- 

10,23 

4,17 
49,44 

- 
91,76 

1,89 
18,69 

- 
0,40 

4 parc natural àmbit terrestre 
àmbit marí 

6.334,95 
2.336, 56 

888,46 
**1.200,00 

14,02 
53,65 

34,44 
* 

5 zona 
d’ordenació 
específica 

Guillola 
Perafita 
S’Agulla – es Camell 
Cala Monjoi 
Cala Jóncols 

27,51 
79,37 
37,85 

3,37 
6,05 

27,51 
46,03 
37,85 

- 
- 

100,00 
58,00 

100,00 
- 
- 

1,07 
1,78 
1,47 

- 
- 

El càlcul de superfícies és excloent: les àrees comptabilitzades com a RNI, RNP o PNIN no es reflecteixen en el 
còmput de la categoria de parc natural; aquesta categoria, per tant, inclou només tots els àmbits que no es 
troben inclosos en cap altra. 
Les superfícies calculades amb SIG poden mostrar diferències respecte de les àrees oficials. 
(1) sobre el total de l’àrea protegida de cada zona. 
(2) sobre el total del municipi 
* el percentatge de les àrees marines sobre el total del municipi no es calcula perquè la jurisdicció municipal no 
abasta l’àmbit marí. 
** s’entén com el sector de mar protegit al litoral del municipi. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla Especial, 2006. 

A la taula es pot observar que bona part del municipi (aproximadament el 75%) està sota 

alguna de les figures dels espais naturals de protecció especial. A més existeixen tres 

enclaus amb una ordenació específica per tal de compatibilitzar la consecució dels objectius 

del Pla Especial amb la realitat dels indrets específics. Veure plànol a l’apartat 2.1.5.1. del 

present document. 

Tant per a la zona d’ordenació específica de Guillola com per la de Perafita, el Pla estableix, 

en línies generals, les restriccions i regulacions corresponents a la clau de parc natural; 

tanmateix, també estableix condicions específiques pel que fa a l’edificació i els accessos a 

cala Guillola. 

Per la zona de s’Agulla – es Camell, en canvi, els usos compatibles i incompatibles són els 

corresponents a les zones de reserva natural integral, com escau a un enclau localitzat a la 

RNI de cap de Creus. De fet, el motiu de la classificació de la zona com a d’ordenació 

especial, va ser l’existència del Club Mediterranée, en aquests moments en fase de 
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deconstrucció mitjançant un projecte cogestionat per la Generalitat de Catalunya i el 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Pla Espais d’interès Natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992 

El PEIN estableix una xarxa de 165 espais naturals representatius de l'àmplia varietat 

d'ambients i formacions presents a Catalunya, de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels 

boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.  

A tots els espais és d'aplicació un règim preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic 

incompatible amb els processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu 

relatives a la implantació d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar 

significativament els valors protegits. Paral·lelament, per a un nombre d'espais concrets, el 

Pla estableix disposicions de caràcter particular, bàsicament relatives al planejament 

urbanístic i a la protecció de les aigües i algunes espècies de la flora i fauna silvestres. 

Concretament 1.973,31 ha del terme municipal de Cadaqués, formen part del PEIN, EIN 

Cap de Creus. 

Xarxa Natura 2000 

La Directiva hàbitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres) crea la xarxa ecològica europea coherent 

de zones especials de conservació anomenada Natura 2000 (article 3). En la legislació de 

l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es materialitza en el Reial decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.  

La Xarxa Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de 

conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de 

distribució natural dins el territori de la UE (article 3). 

XN2000 es compon de dos tipus d’espais:  

• Les zones especials de conservació (ZEC)  

• Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)  

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 

4.4). Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els 

estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats 

(article 4.2).  

Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les 

aus. Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, 

passen a formar part de Natura 2000 automàticament.  
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El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és 

d’interès comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex 

II de la Directiva hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu 

interès comunitari per a la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de 

les aus (article 4). 

Al municipi de Cadaqués, com s’ha detallat a l’apartat 2.1.5.2 del present document es 

localitza el següent espai de la XN2000: ES5120007.Cap de Creus, (LIC i ZEPA), que forma 

part dels espais marítims i dels espais de muntanya litoral. 

El document de directrius de gestió dels espais de la XN2000 (Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, setembre de 2006), fixa les directrius generals dels espais martítimcs i 

dels de muntanya litoral (veure annex del present document) i les directrius especifiques 

pels elements prioritaris de conservació, que són: 

II.2.2 Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació als espais marins 

Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han 

condicionat de forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents: 

 

Alguers de posidònia 

A les àrees amb presència d’aquest hàbitat s’aplicaran les següents mesures: 

- S’impulsarà línies de seguiment específiques sobre l’estat de conservació dels hàbitats marins i de 

la seva biocenosi. 

- En el cas específic de la Xarxa de Seguiment de les praderies de fanerògames marines, ja 

constituïda, s’impulsarà la seva acció i s’hi integrarà en els compromisos definits a la Directiva 92/43, 

d’Hàbitats, de seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats d’interès comunitari dins els espais 

de Natura 2000. 

- Es declararan espais de protecció especial, a l’empara de la Llei 12/85, d’espais naturals, els 

sectors més rellevants de la xarxa Natura 2000. 

 Aus marines 

A les àrees amb presència d’aquestes espècies s’aplicaran les següents mesures: 
- Totes les zones declarades com a ZEPA tindran la consideració d’àrees d’alimentació als efectes 

del Pla de recuperació de la Gavina Corsa (Decret 259/2004 de 13 d’Abril) en les quals s’afavoriran 

les zones de repòs i alimentació de l’espècie. Qualsevol activitat susceptible d’alterar-les serà objecte 

d’avaluació d’impacte ambiental. 
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- En aplicació de l’article 19 de la Llei 3/1988 de Protecció dels Animals, i en els àmbits protegits per 

la present xarxa, es podran establir mitjançant Ordre i/o altres disposicions legals, restriccions de 

fondeig i de realització d’activitats nàutiques i d’ús dels espais declarats com a ZEPA dins els àmbits 

de nidificació de les espècies per les quals s’han establert les zones protegides i particularment del 

corbmari emplomallat (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), l’ocell de tempesta (Hydrobates 

pelagicus), la gavina corsa (Larus audouinii), la gavina capblanca (Larus genei) i els xatracs (Sterna 

sp). 

- Tal i com diu la Disposició Derogatòria de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals 

resta vigent l’article 19.2 de la Llei 3/1988, de Protecció dels Animals, segons el quals s’establiran si 

s’escau, mitjançant les normes legals oportunes, restriccions temporals de l’ús dels espais declarats 

com a ZEPA de la present xarxa en indrets de concentració post-nupcial, muda, migració i hivernada 

de les espècies objecte de protecció, en especial les dels ordres Gaviiformes, Podicipediformes, 

Procellariiformes, Pelecaniformes i Charadriiformes així com les incloses a l’annex 1 de la Llei 

22/20003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 

II.4.2 Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació 

Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han 

condicionat de forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents: 

 

Dunes fixades amb pi pinyer o pinastre 

A les àrees amb presència d’aquest hàbitat s’aplicaran les següents mesures: 

- Caldrà garantir la conservació d’aquest hàbitat en la seva integritat. 

- Es promourà l’ús didàctic i d’educació ambiental en aquest sector com a elements configurador d’un 

paisatge propi de la zona i amb un valor natural elevat. 

- Es cercarà mecanismes de concertació amb les activitats extractives de sorres colindants per tal de 

vincular les activitats de restauració a la potenciació d’aquest tipus d’ambients. 

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni) 

A les àrees amb presència d’aquesta espècie s’aplicaran les següents mesures: 

- Es continuarà desenvolupant el Pla de recuperació de la tortuga mediterrània a Catalunya, afavorint 

la participació pública en el procés de desenvolupament, necessària per garantir el recolzament 

social i assolir amb èxit els objectius del Pla de recuperació. 

- Amb l’objectiu de tenir diverses poblacions salvatges viables de tortuga mediterrània a Catalunya, 

o es continuarà reforçant la població de l’Alt Empordà amb la finalitat de garantir la seva viabilitat 

(augmentant les possibilitats reproductores i la variabilitat genètica de la població), 

o es continuaran alliberant exemplars a les àrees on s’han iniciat programes de reintroducció 

(Garraf, Montsià) per reforçar les noves poblacions, 
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o i s’iniciaran programes d’alliberaments a espais protegits on actualmente l’espècie és absent 

(Montsant). 

Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) 

A les àrees amb presència d’aquesta espècie s’aplicaran les següents mesures: 

- S’impulsaran acords amb els titulars de les explotacions extractives ja existents quan aquestes 

estiguin ubicades en sectors crítics per a l’àguila cuabarrada amb l’objectiu de fer compatible les 

tasques de restauració amb la conservació d’aquesta espècie. 

- A les àrees amb presència d’àliga cuabarrada es fomentarà l’aplicació de mesures de gestió de 

l'hàbitat adreçades a assolir una estructura del paisatge en mosaic, alternant espais oberts i espais 

forestals, sobretot mitjançant el manteniment dels marges, de les àrees de pastura i de les àrees 

arbustives i de baixa cobertura vegetal. 

- Es regularà l’escalada i altres activitats esportives a les àrees de nidificació d’àliga cuabarrada en 

funció del període de màxima sensibilitat per l’espècie. 

- Es determinaran els punts negres d’electrocució i col·lisió d’àliga cuabarrada en espais de la xarxa 

Natura 2000 i s’aplicaran mesures correctores amb l’objectiu de disminuir la mortalitat d’aquesta i 

altres espècies. 

Aquestes directrius s’hauran de tenir presents en la regulació del sòl no urbanitzable del 

municipi de Cadaqués que forma part de la XN2000. 

2.2.3. PLANS MUNICIPALS 

Pla General d’Ordenació Urbana de Cadaqués 

Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1986. 

Veure apartat 3.1.1. (alternativa 0) on s’expliquen els trets principals d’aquest planejament 

urbanístic. Així mateix la memòria de l’avanç de POUM de Cadaqués també analitza aquest 

planejament vigent. 

Agenda 21 local de Cadaqués 

L’Ajuntament de Cadaqués s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 10 d’octubre de 2004 

prenent el compromís d’implantar la seva Agenda 21 Local. Amb aquesta finalitat s’adhereix 

el 23 de maig del 2006 al Programa de suport de la Diputació de Girona per a la redacció de 

Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat, juntament amb El Port de la Selva i La Selva de 

Mar.  

Els objectius principals de l’Agenda 21 de Cadaqués són: 

• Dotar a l’Ajuntament de Cadaqués d’un document bàsic com és el Pla d’Acció Local 

cap a la Sostenibilitat, que ha de ser el punt de partida per desenvolupar l’Agenda 21 

Local. 
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• Dotar al municipi dels elements de coneixement per a poder desenvolupar de 

manera programada la seva política municipal integrant els aspectes ambientals, 

territorials i socioeconòmics seguint els principis d’un desenvolupament sostenible. 

• Integrar els aspectes socials i econòmics com a eina de progrés cap a la 

sostenibilitat. 

• Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 

aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi. 

• Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial. 

• Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 

desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi. 

• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de 

la política ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves 

formulacions. 

• Un dels principals elements a destacar és el foment de la participació dels agents 

locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en aquest procés, tot intentant crear 

espais permanents de participació ciutadana. 
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2.3. OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS PEL PLA 

Un cop analitzats els requeriments ambientals del municipi de Cadaqués, i els objectius i 

obligacions fixats des de la normativa territorial superior i la legislació sectorial aplicable, i a 

partir dels principis de sostenibilitat establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, es procedeix a fixar els objectius i criteris ambientals per tal de realitza una 

adequada integració dels requeriments ambientals al POUM de Cadaqués.  

Així mateix, també es defineixen una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el 

compliment dels objectius ambientals. La funció d’aquests indicadors serà la de facilitar la 

posterior verificació d’aquests objectius per la nova ordenació urbanística resultant. 

2.3.1. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PEL PLA 

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en que 

l’urbanisme pot incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Per aquest 

motiu, els objectius ambientals establerts són sistematitzats de la següent manera: 

a) Model territorial i ocupació del sòl 

b) Cicle de l’aigua 

c) Ambient atmosfèric 

d) Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 

g) Qualitat del paisatge 

Així mateix, i segons els requeriments ambientals del municipi analitzats anteriorment, cal 

prioritzar aquests objectius ambientals. A continuació es detallen aquests objectius 

degudament prioritzats: 

Aspectes a 
considerar segons la 

legislació 
Objectius ambientals 

Ponderació 
jeràrquica 

a) Model territorial i 
ocupació del sòl. 
Minimitzar el consum 
de sòl i racionalitzar-
ne l’ús d’acord amb 
un model territorial 
globalment eficient. 

a-1. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per als usos urbans i 
infraestructures vinculades a aquests usos. 

4 

a-2. Apostar per un model d’urbanització compacte, contigu i 
eficient al nucli urbà tot vetllant per la qualitat de l’espai urbà i la 
plurifuncionalitat de les estructures urbanes. 

1 

a-3. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant 
la planificació integrada dels usos del sòl i la mobilitat. 

2 

a-4. Preservar els espais i elements de valor rellevant del 
territori. 

12 
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Aspectes a 
considerar segons la 

legislació 
Objectius ambientals 

Ponderació 
jeràrquica 

b) Cicle de l’aigua. 
Compatibilitzar el 
planejament amb el 
cicle natural de 
l’aigua i racionalitzar-
ne l’ús d’aquest 
recurs en el marc 
d’un model territorial 
globalment eficient. 

b-1. Preservar la dinàmica de la xarxa hidrogràfica, no afectant 
l’espai fluvial dels principals rius i cursos fluvials presents dins 
del municipi. 

9 

b-2. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 10 

b-3. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 16 

c) Ambient 
atmosfèric. 
Minimitzar els 
efectes del 
planejament sobre la 
qualitat de l’aire i el 
canvi climàtic, 
reduint al màxim les 
immissions de 
substàncies 
contaminants, i 
prevenir i corregir la 
contaminació 
acústica, lumínica i 
electromagnètica. 

c-1. Ubicar les actuacions allà on les característiques 
topogràfiques i microclimàtiques permeten una major renovació 
atmosfèrica. 

11 

c-2. Estructurar i situar les actuacions de tal forma que no 
generin soroll per sobre dels llindars establerts per la normativa 
aplicable en l’entorn dels sectors urbans residencials i als propis 
sectors industrials. 

18 

c-3. Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per 
evitar la dispersió lumínica, incidint en un correcte disseny de 
l’enllumenament públic, regulant l’enllumenament privat exterior 
i maximitzant l’estalvi i eficiència energètica. 

15 

c-4. Millorar l’eficiència energia dels sistemes urbans i les 
edificacions i reduir-ne la contribució al canvi climàtic. 

13 

c-5. Fomentar, per tal de combatre el canvi climàtic, els modes 
de transport més sostenibles (dins i entre els sistemes urbans), 
dissuadint-hi l’ús del vehicle motoritzat individual. 

6 

d) Gestió dels 
materials i els 
residus en la 
urbanització i 
l’edificació. 
Fomentar el 
reciclatge i la 
reutilització dels 
residus urbans. 

d-1. Planificar els equipaments i els sistemes de disseny urbà 
adients per a la reutilització i la recollida selectiva de residus. 

20 

e) Sostenibilitat i 
ecoeficiència en la 
urbanització i 
l’edificació 

e-1. Establir mesures d’ecoeficència en la urbanització, 
especialment pel que fa al consum de recursos naturals. 

19 

f) Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i patrimoni 
natural. Conservar la 
biodiversitat 
territorial i els altres 
elements d’interès 
natural i promoure’n 
un ús sostenible. 

f-1. Afavorir el manteniment dels elements naturals i 
paisatgístics diferenciadors del territori mitjançant una 
planificació adient i potenciant la diversificació d’usos. 

3 

f-2. No alterar la connectivitat ecològica existent i no incidir ni 
repercutir sobre els corredors biològics del conjunt territori. 

7 

f-3. Garantir la permeabilitat ecològica de la matriu territorial, tot 
minimitzant l’efecte barrera de les infraestructures i dels 
continus urbans. 

8 

g) Qualitat del 
paisatge. Integrar el 
paisatge en tots els 
processos de 
planejament 
territorial i urbanístic 

g-1. Integrar paisatgísticament les actuacions per tal de 
minimitzar l’alteració de la qualitat del paisatge i incorporar totes 
aquelles estratègies, actuacions i elements que faciliten la 
integració de les actuacions urbanístiques en l’entorn. 

17 

g-2. Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients 
paisatgístics d’interès. 

5 
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Aspectes a 
considerar segons la 

legislació 
Objectius ambientals 

Ponderació 
jeràrquica 

i garantir-ne la 
qualitat. 

g-3. Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment 
i per dirigir i harmonitzar els canvis provocats pels processos 
socials, econòmics i ambientals. 

14 

En consonància amb els objectius ambientals definits, i els condicionants ambientals i les 

determinacions i especificacions d’ordenació establertes en plans i programes de rang 

superior, es defineixen els criteris ambientals que han de permetre orientar la planificació 

del municipi i integrar els condicionants ambientals en la presa de decisions. 

Aquests criteris, també es sistematitzen segons els àmbits establerts per als objectius 

ambientals. 

a) Model territorial i ocupació del sòl.  

• Garantir el manteniment de l’estructura territorial, paisatgística i funcional del sòl no 

urbanitzable, així com la protecció dels elements singulars, mitjançant la qualificació i la regulació 

coherent dels usos i de les edificacions amb els instruments de planificació de rang superior, en 

concret amb el Pla Director Territorial de l’Empordà, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, i 

aquella establerta per la legislació sectorial aplicable (Parc Natural del Cap de Creus). 

• Establir una xarxa d’espais d’interès natural connectada amb les xarxes d’espais lliures urbans. 

Aquesta xarxa, físicament contínua, haurà de contenir mostres suficientment representatives de la 

diversitat biològica dels sistemes naturals i seminaturals del territori, entre altres elements. 

• Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atesos els valors protegits o preservats i 

les finalitats perseguides pel planejament, transformin la destinació o naturalesa dels sòls o lesionin o 

impedeixin la consecució d’aquests valors i l’assoliment de les finalitats esmentades. 

• Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics.  

• Evitar les expansions innecessàries de les àrees urbanes i els models urbans dispersos i/o 

difusos, i fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals. En aquest sentit, cal situar les 

àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix i preservar els espais i 

elements de valor rellevant del municipi. 

• Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits existents, mitjançant la seva 

rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació d’espais intersticials o marginals. En 

aquest sentit, prioritzar la utilització dels habitatges i els solars vacants en sòl urbà per tal de satisfer 

les necessitats d’habitatge previstes. 

• Garantir la integració dels sòls urbans i urbanitzables respecte el sòl no urbanitzable adjacent.  

• Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb pendent elevada 

prevista en l’article 7 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/06, de 18 de juliol, 

per la qual no s’alterarà la classificació del sòl no urbanitzable d’aquells terrenys que tinguin un 

pendent superior al 20%. 

• Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones (zones inundables, 

riscos geològics, d’alt risc d’incendis forestals, etc.). 
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• Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir 

l’accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de transport, així com efectuar 

reserves de sòl necessàries per potenciar el transport públic i altres mitjans alternatius al transport 

privat. 

b) Cicle de l’aigua.  

• Delimitació de les àrees inundables tot establint una regulació estricta d’usos i prohibició 

d’edificacions en zones inundables. 

• Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns, així com de les zones de recàrrega 

d’aqüífers, per tal de garantir la seva funció estructuradora. 

• Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja. 

• Exigència en les àrees de nova urbanització d’una xarxa separativa de pluja i sistemes 

d’emmagatzematge i de reutilització adequats, així com exigència de sistemes de microreg i 

automàtics temporitzats per al reg nocturn en els espais verds públics de nova creació pel 

planejament. 

• Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua. 

• D’acord amb l’article 6 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), els marges de les lleres públiques estaran 

subjectes, en tota la seva extensió longitudinal: 

- A una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic que es regula en el RDPH. 

- A una zona de policia de 100 m d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les 

activitats que es desenvolupin. 

• Es definiran les necessitats d’aigua del creixement urbà que es prevegi per part del 

planejament (volum anual i cabal continu). Es tindran en compte les dotacions del Pla Hidrològic 

corresponent. 

• Es justificarà el grau de suficiència de l’actual infraestructura en alta, incloent balanç d’aigua, 

amb els consums anuals i els previstos. 

• Es realitzarà una anàlisi de la infraestructura actual de sanejament, justificant-ne el grau de 

suficiència d’aquesta envers el nou creixement que es pugui planificar, i previsions d’actuació. 

c) Ambient atmosfèric.  

• Garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció de medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

de desenvolupament. En aquest sentit, caldrà dividir el territori en funció de la vulnerabilitat a la 

contaminació lumínica, d’acord amb el que disposa l’article 5 de l’esmentada Llei 6/2001, i establir en 

cada cas la regulació adient per assolir els nivells de brillantor fixats per la Llei. 

• Garantir el compliment dels nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

• Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima eficiència de 

captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural. Alhora, adoptar solucions 
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d’emplaçament i d’orientació de les edificacions, així com condicionants arquitectònics i materials 

eficients. 

• Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans per tal de localitzar-les al 

voltant de les fonts importants de contaminació acústica i atmosfèrica. 

• Preveure mesures per minimitzar la suspensió de la pols produïda per les activitats extractives 

situades al municipi. 

• Fomentar, per tal de combatre el canvi climàtic, els modes de transport més sostenibles (dins i 

entre els sistemes urbans), dissuadint-hi l’ús del vehicle motoritzat individual. 

d) Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació. 

• Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans, establint les condicions 

urbanístiques per l’emplaçament d’instal·lacions per a la recollida selectiva, tractament i dipòsit dels 

residus. 

• Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per col·locar 

contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions de recollida selectiva i 

transport de residus. 

• Inventariar les pedreres i altres espais morfològicament degradats existents en el municipi i 

promoure’n la seva restauració i condicionament  

• Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es generin en el 

desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per l’Agencia de Residus de Catalunya i 

d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 

residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.  

• Garantir el compliment dels paràmetres d’ecoeficiència establerts pel Decret 21/2006, de 14 de 

febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural.  

• Incloure-hi tots els espais ja protegits mitjançant el planejament territorial i urbanístic de rang 

superior i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions. 

• Garantir la presència de mostres suficients d’hàbitats d’interès comunitari, així com d’altres 

espècies protegides de flora i fauna existents en l’àmbit municipal, prestant especial atenció als 

hàbitats de protecció prioritària d’acord amb la Directiva d’hàbitats.  

• Introduir criteris de biodiversitat i una concepció en xarxa dels espais lliures urbans i, en 

general, en el tractament de la vegetació urbana. Preveure la utilització, en la jardineria d’espais 

públics i privats, d’espècies vegetals autòctones i adaptades a les condicions bioclimàtiques de la 

zona. 

 

 



INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR  POUM de Cadaqués 

SERPA Enginyeria i consultoria ambiental SL 117 

g) Qualitat del paisatge. 

• Protegir les unitats de paisatge més rellevants com a connectors estratègics de peces 

territorials d’àmbit supramunicipal. 

• Identificar i delimitar les diverses unitats paisatgístiques presents al municipi, acotant aquells 

paisatges que requereixen una atenció especial, a fi d’establir en cada cas uns objectius de qualitat 

paisatgística i definir directrius específiques per a cada unitat. 

• Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l’admissibilitat d’actuacions amb 

impacte significatiu en zones amb conques visuals amples. 

• Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i la identitat del 

municipi, i incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions 

s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per 

als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn. 

2.3.2. INDICADORS 

A continuació es defineixen tota una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el 

compliment dels objectius ambientals assenyalats anteriorment. La funció d’aquests 

indicadors, a banda de completar el perfil ambiental del municipi, serà la de facilitar la 

posterior verificació d’aquests objectius per la nova ordenació urbanística resultant. 

Els indicadors que es proposen per al POUM de Cadaqués, i les seves unitats de mesura,  

són els següents. 

1. Percentatge d’habitatges principals del municipi (%). 

2. Superfície per habitant de (sòl urbà + urbanitzable + sòl sistemes generals) (m2 / habitant). 

3. Densitat mitjana relativa d’habitants al municipi (habitants / m2 de sòl urbà). 

4. Densitat mitjana relativa d’habitatges al municipi (habitatges / m2 de sòl urbà). 

5. Percentatge de sòl urbà i percentatge de sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20% o 

inclosos en zones inundables o de risc (%). 

6. Percentatge de residus sòlids urbans recollits de forma selectiva (%). 

7. Consum d’aigua (litres / habitant i dia). 

8. Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat 

legislativament establerts (%). 

9.  Consum energètic (Tep / habitant i any). 

10. Percentatge energètic de producció local en relació amb el consum total (%). 

11. Percentatge de superfície viaria prioritària per a vianants i/o bicicletes respecte el total de 

sistemes viaris urbans (%). 
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12. Superfície de sòl no urbanitzable de protecció mediambiental (Ha protegides / superfície 

municipal). 

13. Superfície mitjana d’ocupació territorialment contínua de cada tipus d’hàbitat (Ha). 
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE 

L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA 

A continuació es procedeix a descriure les diverses alternatives originades en aquest primer 

estadi de redacció del POUM de Cadaqués, per tal de poder analitzar-les, des del punt de 

vista ambiental, i observar la seva correlació amb els objectius ambientals fixats, i establir 

quina és la alternativa que millor s’escau per al futur desenvolupament del municipi de 

Cadaqués. 

3.1. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES 

ALTERNATIVES CONSIDERADES 

3.1.1. ALTERNATIVA 0  

La primera de les alternatives considerades és la 0, la que significa un creixement del 

municipi  segons les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1986 i 

totes les posteriors modificacions d’aquest planejament. Així aquesta manté els criteris 

d’ordenació del planejament vigent i les expectatives actuals de desenvolupament, en cap 

cas es proposen nous creixements sinó que es planteja l’adequació del planejament a la 

normativa actual en matèria urbanística, les determinacions sectorials pertinents i 

l’adequació a les determinacions establertes pel Pla director urbanístic del sistema costaner 

(PDUSC), Pla director urbanístic de l’Empordà (PDTE), Pla territorial parcial de les 

Comarques Gironines (PTPCG) i Pla d’Espais d’Interès Naturals (PEIN). 

El quadre del règim del sòl es resumeix amb les següents taules, la primera corresponent a 

les determinacions del PGOU 1986 i la segona incorporant totes les modificacions a 

aquestes normes. 

PGOU 1986  

  superfície %   habitatges % 
Sòl Urbà    1.365.315 m2 5,2%   4.030 u. 84,6% 

  SUC - Sòl Urbà Consolidat 617.335 m2 (45%) 2,3%   2.790 u. (69%) 58,6% 

  
SUNC - Sòl Urbà no 
Consolidat 747.980 m2 (55%) 2,8%   1.240 u. (31%) 26,0% 

Sòl Urbanitzable   1.491.900 m2 5,6%   732 u. 15,4% 

  
SUP - Sòl Urbanitzable 
programat 1.161.900 m2 (78%) 4,4%   548 u. (75%) 11,5% 

  
SUNP - Sòl Urbanitzable 
no programat 330.000 m2 (22%) 1,2%   184 u. (25%) 3,9% 

SNU - Sòl no 
urbanitzable   23.640.179 m2 89,2%    

TOTAL   26.497.394 m2 100%   4.762 u. 100% 
Font: memoria d’avanç del POUM. Equip redactor 
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El programa de desenvolupament del PGOU (alternativca 0) delimita un nombre molt 

considerable de figures de planejament i gestió en el sòl urbà, en total 35, de les quals s’han 

desenvolupat  total o parcialment 20 de les 35 figures de planejament en sòl urbà, tenint en 

compte que 5 Unitats d’Actuació del total van ser anul·lades per sentència. Aquest fet ens 

emmarca en un context on resta quasi la meitat del sòl urbà previst per consolidar, pendent 

de transformació o gestió.  

D’altra banda, pel que fa al sòl urbanitzable, aquesta alternativa proposa figures 

urbanístiques superiors en grandària a les del sòl urbà. En sòl urbanitzable programat hi 

havia previstos 14 plans parcials, un pla especial i en sòl urbanitzable no programat  n’hi 

havia 5. D’aquests, 5 sectors van ser desclassificats pel PDUSC l’any 2005, de la resta 3 

sectors s’han consolidat definitivament i un quart a Portlligat, en part. Així, resten 12 sectors 

per desenvolupar, encara que en realitat, la major part han estat tramitats, inclús aprovats 

definitivament o estan en fases d’estudi força avançades. 

PROPOSTA ALTERNATIVA 0 

  superfície %   habitatges % 
Sòl Urbà    1.817.830 m2 6,9%   4.117 u. 90,5% 

  SUC - Sòl Urbà Consolidat 1.327.049 m2 (73%) 5,0%   3.624 u. (88%) 79,6% 

  
SUNC - Sòl Urbà no 
Consolidat 490.781 m2 (27%) 1,9%   493 u. (12%) 10,8% 

Sòl Urbanitzable   856.383 m2 3,2%   434 u. 9,5% 

  
SUP - Sòl Urbanitzable 
programat 826.002 m2 (96%) 3,1%   392 u. (90%) 8,6% 

  
SUNP - Sòl Urbanitzable 
no programat 30.381 m2 (4%) 0,1%   42 u. (10%) 0,9% 

SNU - Sòl no 
urbanitzable   23.823.181 m2 89,9%     

TOTAL   26.497.394 m2 100%   4.551 u. 100% 
Font: memoria d’avanç del POUM. Equip redactor 

De la comparativa de superfícies executades del PGOU de 1986 amb la situació actual 

s’observa que la quantitat de sòl urbà considerat com a no consolidat que resta per 

desenvolupar es quasi la meitat del que es proposava pel planejament vigent, i pel que fa al 

sòl urbanitzable, s’ha executat aproximadament un 20% del total previst, a banda que s’ha 

de tenir en compte que el sòl no urbanitzable ha augmentat com a conseqüència de la 

classificació com a SNU per part del PDUSC de quasi la totalitat dels sòls urbanitzables no 

programats, aproximadament un altre 20%. 

Així, la situació actual presenta un nucli històric compacte envoltat majoritàriament de 

parcel·les corresponents a habitatges unifamiliars, en filera i quan més ens allunyem del 

centre, sobre tot de cases aïllades o adossades, amb una presència significativa de gran 

quantitat de solars buits pendents d’edificació.  

Pel que fa a les UA i PERI, resten gran part per desenvolupar, referent a una estimació 

d’uns 500 habitatges potencials i pel que respecte al sòl urbanitzable, malgrat les 

desclassificacions, resten pendents uns altres 400 habitatges per executar, en gran part 
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pendents de diferents tràmits, de manera que no es pot parlar d’una manca d’iniciativa 

privada en el desenvolupament d’aquests. 

La distribució del diferents sòls en aquesta alternativa es presenta a continuació 
Règim del sòl de Cadaqués. Alternativa 0. PGOU 1986 + modificacions (refosa de planejament) 

 

 
Font: Equip redactor de l’Avanç de POUM 

Les actuacions previstes pel PGOU vigent no han acabat de formular un model suficient per 

donar sentit al conjunt, ans al contrari, han esdevingut situacions fragmentades, 

relativament circumstancials que són difícils d’encadenar entre si.  
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En resum, l’estratègia plantejada pel PGOU (alternativa 0) de delimitar un nombre 

considerable de figures de planejament i gestió segurament és encertada i aconsellable en 

situacions com la de Cadaqués perquè redueix al màxim el nombre d’implicats, però la 

realitat manifesta que aquestes intervencions haurien d’haver estat més clares i articulades 

per tal d’assolir els objectius proposats.  

Així mateix, cal remarcar la baixa densitat dels sòls urbanitzables que dibuixava un model 

de desenvolupament molt extensiu que justificava la gran taca que suposava la proposta de 

creixement. En aquest sentit, encara és més preocupant la manca d’estructura d’espais 

lliures i equipaments proposats, sobretot tenint en compte que el desenvolupament que s’ha 

anat produint els últims anys no ha preservat i potenciats els espais o elements amb més 

identitat, de manera que hi ha el perill d’uniformitzar el territori i perdre caràcter.  

Pel que fa a la xarxa viària ens trobem en una situació extremadament precària, tant pel seu 

estat actual com per la seva estructura, tot ella suspesa de la carretera de Roses a Cap de 

Creus, a la que se li suma la manca d’urbanització de diverses peces que comprometen 

encara més el funcionament del sistema. 

3.1.3. ALTERNATIVA 1 

Aquest escenari revisa i modifica les propostes del PGOU del 1986. No es proposa cap nou 

creixement, ans el contrari es proposa protegir i ampliar determinats àmbits com a sòl no 

urbanitzable per tal de mantenir i potenciar les característiques i el paisatge propis de 

Cadaqués. 

Així mateix, el marc urbanístic territorial i sectorial actual de Cadaqués presenta canvis 

substancials respecte la situació plantejada en el PGOU del 1986, de manera que en 

aquesta alternativa ha d’adequar-se a les determinacions establertes pel Pla director 

urbanístic del sistema costaner (PDUSC), Pla director urbanístic de l’Empordà (PDTE), Pla 

Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) i Pla d’Espais d’Interès Naturals 

(PEIN). 

Aquesta proposta d’ordenació preveu la construcció de nous habitatges atenent a la previsió 

de l’augment de la demanda d’habitatge al municipi de Cadaqués però a la vegada també 

tenint en compte la realitat física i sobretot urbanística del municipi, de manera que aquesta 

oferta no pretén respondre tan sols a la demanda sinó que integrarà aspectes qualitatius i 

d’estructura urbana. Cal tenir en compte que una gran part del planejament vigent (PGOU) 

no assolit els objectius previstos i d’altra banda el desenvolupament d’aquest ha estat 

heterogeni i fragmentat, per tant el nou planejament ha de tenir com un dels seus principals 

objectius estructurar el territori i proporcionar continuïtat urbana al conjunt de la població, 

aquest objectiu s’incorpora en la present alternativa. 
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L’alternativa 1, en comparació a la alternativa 2 i 0, redueix les superfícies aptes per 

urbanitzar i els habitatges totals, ja sigui en sòl urbà (Sòl Urbà No consolidat) o en sòl 

urbanitzable (sòl urbanitzable delimintat, sòl urbanitzable no delimitat).  

Les diferències amb el Sòl Urbà No Consolidat (SUNC) en compracio a l’alternativa 2 i 0 

també son més favorables, en quan a l’aprofitament del sòl per habitatges. Així respecte 

l’alternativa 2 es rebaixa el sòl en poc més de 4 m2, però el nombre total d’habitatges es 

rebaixa 16 unitats, fet que incrementa de manera important l’aprofitament del sòl. Si es 

compara amb l’alternativa 0 l’edificabilitat és molt superior en l’alternativa 1 que en 

l’alternativa 0, així, el sòl es reduiex en 65m2 i els habitatges hi ha una augment de 127 

habitatges, així amb una menor superfície s’hi inclouen molts més habitatges. 

En general en el sòl urbà s’aprofita millor la superfície, reduint el nombre total d’habitatges i 

la superfície, comparada amb l’alternativa 2 i si es compara amb l’alternativa 0 l’edificabilitat 

és molt superior. 

Pel que fa als creixements en sòl urbanitzable es redueix la superfície urbanitzable respecte 

l’alternativa 0 i 2 i també el nombre d’habitatges. Mantenint correlacions semblants entre 

superfície i habitatges que l’alternativa 0 i 2. En aquesta alternativa s’incrementa la 

necessitat de sòl per cada habitatge, respecte les dues alternatives anteriors. 

Per acabar, el Sòl No Urbanitzable s’incrementa en la present alternativa, degut a la menor 

ocupació del territori per part del sòl urbanitzable que en les dues alternatives precedents. 

PROPOSTA ALTERNATIVA 1  
  superfície %   habitatges % 

Sòl Urbà    1.710.528 m2 6,5%   4.096 u. 93,0% 

  SUC - Sòl Urbà Consolidat 1.285.320 m2 (75%) 4,9%   3.476 u. (85%) 79,0% 

  
SUNC - Sòl Urbà no 
Consolidat 425.208 m2 (25%) 1,6%   620 u. (15%) 14,1% 

Sòl Urbanitzable   642.444 m2 2,4%   306 u. 7,0% 

  
SUD - Sòl Urbanitzable 
delimitat 262.343 m2 (41%) 1,0%   142 u. (46%) 3,2% 

  
SUD - Sòl Urbanitzable 
delimitat (PP ap. def.) 380.101 m2 (59%) 1,4%   164 u. (54%) 3,7% 

  
SUND - Sòl Urbanitzable 
no delimitat 0 m2 (0%) 0,0%     

SNU - Sòl no 
Urbanitzable   24.144.422 m2 91,1%     

TOTAL   26.497.394 m2 100%   4.402 u. 100%  

Font: Equip redactor de l’Avanç de POUM 

 

La distribució del diferents sòls en aquesta alternativa es presenta a continuació 
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Règim del sòl de Cadaqués. Alternativa 1 

 

 
Font: Equip redactor de l’Avanç de POUM 

 

En la zona de s’Oliguera es mantenen els sectors tal i com es dibuixen en la alternativa 2 

En aquesta alternativa es manté el sòl programat com a industrial igual que en l’alternativa2. 

Desapareix un gran polígon de Sòl Urbanitzable No Programat de l’alternativa 2 en el sector 

del camp del Birbenc. 
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En el sector nord-est de Portlligat aquesta alternativa desclassiflica un bon sector de sòl 

urbanitzable programat passant-lo a sòl no urbanitzable i convertint-lo en un sector 

discontínu. En l’alternativa 0 i 2 es manté en les mateixes condicions. 

A la part alta de l’avinguda Caritat Serinyana, en totes les alternatives apareixen sectors de 

sòl urbà no consolidat. L’alternativa 1 manté els mateixos sectors que l’alternativa 2, la qual 

dibuixa més sectors i més fragmentats que l’alternativa 0. 

Així doncs, malgrat que la majoria dels àmbits previstos pel PGOU es mantenen, aquesta 

proposta incideix en la protecció d’aquells espais amb més valor, sigui ambiental, 

paisatgístic o cultural, evitant la construcció d’aquelles zones amb més pendent, més 

exposades que puguin ocasionar un preocupant impacte paisatgístic, de manera que 

l’ocupació real de l’edificació disminueix a favor de l’augment de les extensions de sòl 

protegit o de cessió per a sistemes públics, pel que conseqüentment, en certa manera es 

densifica el territori.  

D’aquesta manera, s’incideix en la reordenació de la majoria de sectors i polígons per tal 

d’aconseguir els objectius anunciats i en molts casos aquest fet comporta la disminució dels 

habitatges previstos pel PGOU, sigui per l’ajust dels límits dels propis sectors, o per què 

s’exclou d’aprofitament aquelles parts que es consideren innecessàries i/o inadequades per 

raó de la topografia i/o major valor natural. 

3.1.2. ALTERNATIVA 2 

Finalment comentar les característiques principals d’aquesta alternativa, que es compara  

sobretot amb l’alternativa 0.  

Aquest escenari tracta de resoldre els punts febles detectats en l’anàlisi del planejament 

vigent, alhora que intenta recollir i adequar certs criteris i aspectes d’ordenació del PGOU 

vigent, optant per una postura conservadora que mantindria la major part de les previsions 

ja aprovades o en tràmit avançat de planejament, malgrat en l’actualitat aquestes no hagin 

estat executades, i sense que en cap cas  es plantegi nous creixements. 

Com succeeix amb la resta d’alternatives, aquesta proposta s’ha d’adequar a la normativa 

actual en matèria urbanística, les determinacions sectorials pertinents i l’adequació a les 

determinacions establertes pel Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), Pla 

director urbanístic de l’Empordà (PDTE), Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 

(PTPCG) i Pla d’Espais d’Interès Naturals (PEIN). 

En certa manera, aquesta proposta manté la prioritat de la iniciativa privada en el 

desenvolupament dels sectors, determinació que cal dir que es tracta d’un dels criteris 

d’ordenació principals del planejament vigent, malgrat això suposi acceptar no resoldre 
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alguns dels problemes detectats en l’anàlisi i diagnosi de la situació actual a Cadaqués, com 

per exemple la manca d’una estructura tan viària, d’espais lliures i equipaments adequada o 

la preservació d’espais amb valor que actualment serien objecte d’aprofitament privat. 

D’altra banda, aquesta alternativa permetria un desenvolupament més àgil de gran part dels 

àmbits previstos i que només estan pendents d’execució d’acord a les premisses del PGOU 

actual. Cap promoció privada amb expectatives conseqüència del plantejaments del Pla 

vigent resultaria afectada.  

Així podem dir que l’extensió de sòls urbanitzables es mantindria pràcticament igual que la 

prevista pel planejament vigent i que només s’ordenarien de nou aquells polígons o sectors 

pendents de desenvolupament per tal d’assolir els objectius proposats pel POUM. 

PROPOSTA ALTERNATIVA 2 

  superfície %   habitatges % 
Sòl Urbà    1.752.386 m2 6,6%   4.159 u. 91,9% 

  SUC - Sòl Urbà Consolidat 1.322.660 m2 (75%) 5,0%   3.523 u. (85%) 77,9% 

  
SUNC - Sòl Urbà no 
Consolidat 429.726 m2 (25%) 1,6%   636 u. (15%) 14,1% 

Sòl Urbanitzable   783.358 m2 3,0%   392 u. 8,7% 

  
SUD - Sòl Urbanitzable 
delimitat 290.595 m2 (37%) 1,1%   183 u. (47%) 4,0% 

  
SUD - Sòl Urbanitzable 
delimitat (PP ap. def.) 380.101 m2 (49%) 1,4%   183 u. (47%) 4,0% 

  
SUND - Sòl Urbanitzable 
no delimitat 112.662 m2 (14%) 0,4%   26 u. (14%) 0,6% 

SNU - Sòl No 
Urbanitzable   23.961.650 m2 90,4%    

TOTAL   26.497.394 m2 100%   4.525 u. 100%  
Font: Equip redactor de l’Avanç de POUM 

En comparació a la alternativa 0, redueix les superfícies aptes per urbanitzar ja sigui en sòl 

urbà (Sòl Urbà No consolidat) o en sòl urbanitzable (sòl urbanitzable delimintat, sòl 

urbanitzable no delimitat).  

Les diferències amb el Sòl Urbà No Consolidat (SUNC) en comparació a l’alternativa 0, en 

aquesta alternativa, es redueix la superfície de SUNC, però s’incrementa el nombre total 

d’abitatges, el qual significa un increment de 143 habitatges, la qual cosa aporta una major 

compactació del sòl urbà amb densitat d’habitatges superiors a l’alternativa 0.  

En general en el sòl urbà s’aprofita millor superfície de SU, incrementant el nombre total 

d’habitatges per una menor superfície. 

Pel que fa als creixements en sòl urbanitzable es redueix la superfície urbanitzable i alhora 

el nombre d’habitatges. Mantenint la mateixa correlació entre superfície i habitatges que en 

l’alternativa 0. 

Per acabar, el Sòl No Urbanitzable s’incrementa en la present alternativa, degut a la menor 

ocupació del territori per part del sòl urbanitzable. 



INFORME AMBIENTAL PRELIMINAR  POUM de Cadaqués 

SERPA Enginyeria i consultoria ambiental SL 127 

Règim del sòl de Cadaqués. Alternativa 2 

 
Font: Equip redactor de l’Avanç de POUM 

Pel que fa a la distribució del règim del sòl en el territori, les diferències entre les 

alternatives 2 i 0 no són moltes, aquestes venen donades bàsicament per la reducció de 

superfícies, així hi ha zones que es desclassifiquen o canvien de règim urbanitzable. Un 

exemple està en la zona de s’Oliguera en que la superfície de sòl urbà no consolidat es 

redueix significativament, aquest fet és donat per la consideració en la alternativa 2 que 

bona part d’aquesta zona ja és urbana consolidada. Més o menys passa a l’àrea de Port 

lligat on una franja de sòl urbanitzable programat passa a ser Sòl Urbà no Consolidat. 
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En la zona dels camps de Birbenc, aquesta alternativa classifica l’àrea com a Sòl 

Urbanitzable No Programat, mentre que en l’alternativa 0 forma part d’un gran polígon de 

sòl Urbanitzable programat que inclou bona part del sòl urbanitzable del sector nord-est del 

nucli de Cadaqués. 

També comentar que en aquesta alternativa apareix un petit polígon programat com a sòl 

urbà no consolidat industrial, aquest es situa al sud de l’actual sòl industrial del municipi de 

Cadaqués. 

En el sector nord-est de Portlligat, a l’alçada del Cap Roig, en aquesta alternativa 

desapareix un sector de sòl urbà consolidat.  

A la part alta de l’avinguda caritat Serinyana, tant en l’alternativa 0 com en l’alternativa 2, 

apareixen diferents sectors de Sòl urbà No Consolidat. La diferència entre les dues 

alternatives és que en l’alternativa 2 s’hi dibuixen més sectors que en l’alternativa 0 i que en 

la 2 aquests estan més fragmentats. 
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3.2. ANÀLISI PRELIMINAR D’ALTERNATIVES 

A continuació s’avaluen les 3 alternatives pel que fa al compliment dels objectius ambientals abans esmentats, i alhora s’enumeren els impactes que potencialment es poden produir en l’àmbit a què fa referència 

cadascun dels objectius. Cal tenir present que en la fase d’avanç en que es troba la redacció del POUM de Cadaqués, alguns d’aquests objectius encara no es poden valorar amb exactitud, ja que encara no s’ha 

arribat al grau de definició necessari per a valorar-los. Amb tot, a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Cadaqués, aquests objectius seran valorats en la seva totalitat. 

 

Objectius* Impactes potencials Observacions 
Compliment dels 

objectius 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

a) Model territorial i ocupació del sòl. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient. 

a-1. (4) Evitar l’ocupació innecessària de sòl per als usos urbans i 
infraestructures vinculades a aquests usos. 

Ocupació d’espais lliures d’edificacions per a creixements residencial 
industrials  

Cal que aquests creixements es produeixin en espais de baixa 
sensibilitat ambiental. En un nucli co el de cadaqués és dificil, 
donada la seva estructura troabar superfícies no urbanitzades en 
l’interior del nucli urbà. 

P C C 

a-2. (1) Apostar per un model d’urbanització compacte, continu i eficient al nucli 
urbà tot vetllant per la qualitat de l’espai urbà i la plurifuncionalitat de les 
estructures urbanes. 

Els models de desenvolupament dispers són altament consumidors de 
sòl, i produeixen uns elevats consums de recursos associats (aigua, 
energia, mobilitat). 

Igual que l’objectiu anterior, la trama urbana de Cadaqués, està 
altament ocupada sense gaires espais interiors lliures, per tant els 
creixements s’hauran de desenvolupar a la perifèria del nucli, amb 
una estructura urbana de creixements més dispersos, però en 
aquest cas més integrats en el territori, tot hi així hi ha diferències 
en les diverses alternatives, doncs l’alternativa 0 proposa més 
creixements en la perifèria del nucli principal i en la zona de 
Portlligar, mentre que en les alternatives 1 i 2 es redueixen aquests 
creixements, aquesta contenició dels creixements perifèrics és més 
notòria en l’alternativa 1 

X C P  

a-3. (2) Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la 
planificació integrada dels usos del sòl i la mobilitat. 

Augment de la mobilitat en vehicle privat per l’augment del nombre 
d’habitatges. 

En totes les alternatives es proposa un augment del nombre 
d’habitatges, que al seu temps suposarà un augment de la mobilitat 
obligada. Amb tot hi ha un diferencial de 149 habitatges entre 
l’alternativa 0 i l’alternativa1, la qual cosa la fa menys impactant en 
aquest aspecte. 

P C P  

a-4. (13) Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori 

La major part del municipi de Cadaqués està declarat com a espai PEIN 
dins el Parc natural del Cap de Creus. La mateixa punta del Cap de 
Creus està catalogada com a reserva natural integral, la màxima 
protecció en un parc natural. 

Totes les alternatives mantenen les classificacions pel que fa els 
espais naturals del terme municipal, segons les disposicions de 
reglamentacions sectorials superiors.. 

C C C 

b) Cicle de l’aigua. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar-ne l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient. 

b-1. (9) Preservar la dinàmica de la xarxa hidrogràfica, no afectant l’espai fluvial 
dels principals rius i cursos fluvials presents dins del municipi. No ocupar espais fluvials ni de protecció dels mateixos. 

S’ha elaborat estudi d’inundabilitat de les rieres de Cadaqués, la 
delimitació de les zones inundables s’ha de grafiar als plànols 
d’ordenació i regular aquests espais segons normativa vigent. 

C C C 

b-2. (10) Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. Increment del consum d’aigua per l’augment dels habitatges 
residencials. 

Igual que en les observacions de l’objectiu a.1 i a.2. totes les 
alternatives augmenten el nombre d’habitatges i per tant el consum 
d’aigua, a més l’alternativa 1 i 2 plantegen l’increment de la 
superfície industrial, però de manera mesurada. 
Amb tot, en aquesta fase encara no es preveuen mesures d’estalvi 
en el consum d’aigua. 

? ? ? 

b-3. (16) Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. Protegir els cursos fluvials i els usos del sòl i el subsòl per tal d’impedir 
la contaminació de l’aigua superficial i subterrània. L’avanç de Pla no detalla encara aquests aspectes. ? ? ? 
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Objectius* Impactes potencials Observacions 
Compliment dels 

objectius 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

c) Ambient atmosfèric. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, reduint al màxim les immissions de substàncies contaminants, i prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica. 

c-1. (11) Ubicar les actuacions allà on les característiques topogràfiques i 
microclimàtiques permeten una major renovació atmosfèrica. 

Evitar els creixements urbanístics en àrees en que, per les seves 
condicions topogràfiques, exigiran alts nivells d’energia en 
calefacció/refrigeració. 

L’avanç de Pla no detalla encara aquests aspectes. ? ? ? 

c-2. (18) Estructurar i situar les actuacions de tal forma que no generin soroll per 
sobre dels llindars establerts per la normativa aplicable en l’entorn dels sectors 
urbans residencials i als propis sectors industrials. 

Cal evitar els contactes directes entre les activitats i usos que puguin 
generar molèsties a les àrees residencials. 

La zona potencialment més sorollosa de Cadaqués, es podria dir 
que és l’àrea del Polígon industrial, a banda de diferents activitats a 
l’interior del nucli urbà, aquestes directament realcionades amb 
l’activitat turística del municipi. 
En l’alternativa 1 i 2 es proposa augmentar de manera mesurada el 
polígon industrial, de forna contínua al polígon existent. L’increment 
de la superfície industrial no farà augmentar significativament el 
soroll de l’àrea i aquest no tindrà continuïtat en la trama urbana, 
quedant igualment aïllat al costat de la carretera d’accés al nucli de 
Cadaqués. 

C C C 

c-3. (15) Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la 
dispersió lumínica, incidint en un correcte disseny de l’enllumenament públic, 
regulant l’enllumenament privat exterior i maximitzant l’estalvi i eficiència 
energètica. 

Evitar la intrusió lumínica i la preservació de la foscor nocturna cap a 
l’hemisferi superior. L’avanç de Pla no detalla encara aquests aspectes. ? ? ? 

c-4. (13) Millorar l’eficiència energia dels sistemes urbans i les edificacions i 
reduir-ne la contribució al canvi climàtic. 

Els sistemes urbans han de ser compactes i diversos, per tal d’evitar els 
desplaçaments motoritzats en la mesura del possible, i les edificacions 
han de garantir aspectes de sostenibilitat energètica i ecoeficiència. 

L’alternativa 1 aposta per una major compactació i racionalització 
dell nucli urbà i els creixements urbanístics, per tant es minimitza el 
consum energètic en vers les altres alternatives. 
Amb tot l’avanç de Pla no detalla encara aspectes relacionats amb 
les edificacions. 

P / ? C / ? P / ? 

c-5. (6) Fomentar, per tal de combatre el canvi climàtic, els modes de transport 
més sostenibles (dins i entre els sistemes urbans), dissuadint-hi l’ús del vehicle 
motoritzat individual. 

L’augment del nombre d’habitatges, suposa un augment de les 
necessitats de mobilitat, pel que s’augmenta l’emissió de gasos 
causants del canvi climàtic. 

Creixement d’habitatge més contingut l’alternativa 1, En aquesta i 
l’alternativa 2 prioritza l’utilització els espais interiors i racionalitzen 
els creixements en sòl urbanitzable.Aquests fets fa es propiciin els 
desplaçaments a peu o en bicicleta, i apostant per una millora 
interior que contempli una diversificació en els usos. 

X  C  P 

d) Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans. 

d-1. (20) Planificar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per a 
la reutilització i la recollida selectiva de residus. Previsió d’espais públic i privats per facilitar la recollida selectiva. L’avanç de Pla no detalla encara aquests aspectes. ? ? ? 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació. 

e-1. (19) Establir mesures d’ecoeficència en la urbanització, especialment pel 
que fa al consum de recursos naturals. 

Gestionar correctament la urbanització, i preveure mesures que 
potenciïn els habitatges energèticament ecoeficients i sostenibles pel 
que fa al consum de recursos naturals. 

L’avanç de Pla no detalla encara aquests aspectes. ? ? ? 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural. Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural i promoure’n un ús sostenible. 

f-1. (3) Afavorir el manteniment dels elements naturals i paisatgístics 
diferenciadors del territori mitjançant una planificació adient i potenciant la 
diversificació d’usos. 

Gran part del municipi forma part del Parc natural de Cap de Creus, així 
com altres àrees de protecció definides per la legislació sectorial vigent. 

Totes les alternatives mantenen les àrees protegides per 
programes sectorials de ransg superior al municipal. A banda 
l’alternativa 1 protegeix, desclassificant sól urbanitzable a l’entorn 
de la trama urbana de Cadaqués 

P C P 

f-2. (7) No alterar la connectivitat ecològica existent i no incidir ni repercutir sobre 
els corredors biològics del conjunt del territori. 

Les àrees de creixement no haurien d’afectar espais naturals d’interès 
connector. 

La connectivitat en el municipi de Cadaqués, s’ha de veure en el 
seu context, ja que la major part del terme municipal està inclòs en 
el Parc Natural del Cap de Creu, com a Parc Natural, ja es vetlla 
per què la connectivitat ecològica funcional sigui la major possible 
per tal de facilitar la dispersió natural de les espècies animals i 
vegetals.  
Totes les alternatives mantenen la superfíe del Parc Natural, j 
asigui terrestre o marítim. 

C C C 
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Objectius* Impactes potencials Observacions 
Compliment dels 

objectius 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

f-3. (8) Garantir la permeabilitat ecològica de la matriu territorial, tot minimitzant 
l’efecte barrera de les infrastructures i dels continus urbans. 

Les àrees de creixement no haurien d’afectar espais naturals d’interès 
connector. 

En totes les alternatives es garanteix la permeaibiiltat donades les 
característiques del teritori, i que totes s’adapten a les disposicions 
de PEIN i del PDUSC entre altres. Així mateix les infraestructures 
del municipi (carretera d’accés principalment) no suposa una gran 
barrera connectora. 

C C C 

g) Qualitat del paisatge. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

g-1. (17) Integrar paisatgísticament les actuacions per tal de minimitzar 
l’alteració de la qualitat del paisatge i incorporar totes aquelles estratègies, 
actuacions i elements que faciliten la integració de les actuacions urbanístiques 
en l’entorn. 

Evitar actuacions que no s’integrin paisatgísticament en l’entorn, i 
protegir i prevenir els impactes sobre el sòl no urbanitzable de valor. 

Si bé el Pla encara no entra en detall en les mesures per a la 
integració paisatgística de les actuacions, l’alternativa 1 protegeix 
una superfíce major de sòl no urbanitzable i redueix el sòl 
urbanitzable en comparació les altres dues alternatives. 

X / ? C / ? P / ? 

g-2. (5) Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics 
d’interès. 

No reconèixer les àrees de valor paisatgístic en la ordenació i gestió del 
territori municipal. 

A banda del paisatge natural del propi municipi, representant 
àmpliament tots els ambients característics en el Parc natural del 
Cap de Creus, en el cas de cadaqués és molt important el paisatge 
urbà representat en el nucli antic de Cadaqués.  
En aquest punt del procès encara no s’han definit, donat el cas 
franges de protecció paisatgística en el Sòl No Urbanitzable, que 
garanteix les principals visuals entorn els nuclis del municipi i de 
l’entorn natural. 

C / ? C / ? C / ? 

g-3. (14) Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment i per dirigir 
i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i 
ambientals. 

Possible alteració del paisatge local, en els espais on es preveu el 
creixement urbanístic, per satisfer la demanda de sòl del municipi. 

L’alternativa1, tot i creixer amb el desenvolupament de sòls 
urbanitzables ho fa de manera més moderada que en les altres 
alternatives. També s’ha de dir que els creixements proposats en 
les 3 alternatives són més o menys contínus a la trama urbana 
existent en el municipi la qua cosa protegeix el paisatge natural. 

P C P 

* entre parèntesi, la jerarquització dels objectius ambientals. 

Compliment de l’objectiu:  C es compleix 

 P es compleix parcialment 

 X no es compleix 

 ? no s’especifica en l’avanç de pla 
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3.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE 

L’ALTERNATIVA CONSIDERADA 

Com es pot observar a la taula anterior, l’alternativa 1 és la que compleix millor amb els 

objectius ambientals fixats per la revisió del planejament municipal de Cadaqués, malgrat 

que hi ha alguns objectius que encara no es pot saber si es compliran o que cal detallar 

més el pla per poder donar-li compliment total. 

La nova proposta d’ordenació preveu la construcció de nous habitatges atenent a la previsió 

de l’augment de la demanda d’habitatge al municipi de Cadaqués però a la vegada també 

tenint en compte la realitat física i sobretot urbanística del municipi, de manera que aquesta 

oferta no pretén respondre tan sols a la demanda sinó que integrarà aspectes qualitatius i 

d’estructura urbana. Cal tenir en compte que una gran part del planejament vigent (PGOU) 

no assolit els objectius previstos i d’altra banda el desenvolupament d’aquest ha estat 

heterogeni i fragmentat, per tant el nou planejament té com un dels seus principals objectius 

estructurar el territori i proporcionar continuïtat urbana al conjunt de la població.  

L’alternativa 1 del nou planejament fonamenta la seva proposta en l’estructura dels espais 

lliures i equipaments i en la  preservació i potenciació dels elements característics de 

Cadaqués.  

Així doncs, malgrat que la majoria dels àmbits previstos pel PGOU es mantenen (alternativa 

0), la nova proposta incideix en la protecció d’aquells espais amb més valor, sigui ambiental, 

paisatgístic o cultural, evitant la construcció d’aquelles zones amb més pendent, més 

exposades que puguin ocasionar un preocupant impacte paisatgístic, de manera que 

l’ocupació real de l’edificació disminueix a favor de l’augment de les extensions de sòl 

protegit o de cessió per a sistemes públics, pel que conseqüentment, en certa manera es 

densifica el territori.  

D’aquesta manera, l’Alternativa 1, incideix en la reordenació de la majoria de sectors i 

polígons per tal d’aconseguir els objectius anunciats i en molts casos aquest fet comporta la 

disminució dels habitatges previstos pel PGOU, sigui per l’ajust dels límits dels propis 

sectors, o per què s’exclou d’aprofitament aquelles parts que es consideren innecessàries 

i/o inadequades per raó de la topografia i/o major valor natural. 

Tot i així, es fa necessari seguir mantenint aparentment la quasi totalitat de sòl urbanitzable, 

malgrat que en realitat la superfície de sòl edificable i privat disminueixi respecte a les 

previsions del PGOU (alternativa 0), de manera que s’aconsegueixi per exemple una bona 

adaptació i integració de les noves tipologies proposades a les existents, majoritàriament 

unifamiliars, que d’altra banda s’adapten millor a la topografia complicada de Cadaqués, per 

tal de solucionar molts dels dèficits detectats en l’anàlisi i diagnosi del planejament vigent, 
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com per exemple l’assoliment d’un model viari adequat i una gestió urbanística realista, no 

obstant alhora, capaç d’assegurar la urbanització de l’espai públic, entre altres. 

Com s’ha detallat a apartat 1 del present document, els objectius del nou planejament de 

Cadaqués són: 

- Posar al dia les propostes urbanístiques del Pla de 1986. 

- Actualitzar i adaptar les determinacions i propostes dels planejaments territorials i 

sectorials en el planejament municipal. (PEIN, PT Empordà, PDUSC, PT Comarques 

Gironines) 

- Protegir la façana edificable de Cadaqués i el seu skyline, incorporant el PEUCH i 

protegint els espais més elevats i representatius, evitant la seva urbanització, tot 

conservant les seves característiques.  

- Protegir al màxim els terrenys lliures de la faixa litoral, atès el seu valor ambiental i 

ecològic i perquè constitueixen un dels valors més importants com atracció turística. 

- Estructurar la xarxa d’espais lliures i equipaments per tal d’aconseguir nous eixos 

dinamitzadors que potenciïn i alhora equilibrin el conjunt de la població.  

- Millorar les condicions d’accessibilitat i la xarxa de comunicacions del municipi. 

Integrar els diferents itineraris per a vianants, vehicles i transport públic en 

coherència amb una nova ordenació de la xarxa viària urbana, el traçat del qual es 

recolzi amb l’estructura del terreny, que creï espais atractius i doni preferència als 

vianants.  

- Reconsiderar qualitativament i quantitativament l’oferta urbanística. Completar per 

reestructurar. La planificació urbanística dels espais sense edificar que resten al 

municipi s’ha de fonamentar en l’objectiu de reestructurar els sistemes urbans 

existents. 

- Analitzar i estructurar l’oferta turística i productiva del municipi. 

- Sistematitzar, simplificar i posar al dia la normativa urbanística, per tal d’esmenar 

problemes d’interpretació i aplicació de la norma actual. 

L’alternativa 1 és la que dóna millor compliment a aquests objectiurs fixats per la revisió del 

POUM de Cadaqués. 
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5. ANNEX 

5.1. TAULES DE VERTEBRATS 

Amfibis 

Amfibis presents al municipi, estatus i grau de conservació 

Espècie 
Grau 

d'ocupació 

Estatus legal i de conservació 

Lleia 

22/2003 

CNEAb 

RD 439/90 

Dir. Hab.c 

92/43/CEE 

Conv. 

Bernad 
UICNe 

A
m

fib
is

 

Tòtil (Alytes obstetricans) Acccidental D IE IV II NE (NT) 

Granoteta de punts (Pelodites 

punctatus) 
Accidental 

D 
IE IV II NE (NT) 

Granota pintada (Discoglossus pictus) Escàs - NC V III NE (LC) 

Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) Accidental D IE IV II NE (NT) 

Gripau comú (Bufo bufo) Escàs D NC - III NE (LC) 

Gripau corredor (Bufo calamita) Freqüent D IE IV II NE (LC) 

Reineta (Hyla meridionalis) Escàs D NC IV II NE (NT) 

Granota verda (Rana perezi) Freqüent - NC V III NE (LC) 

Tritó verd (Triturus marmoratus) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Tritó jaspiat (Triturus helveticus) Accidental D IE IV II NE (NT) 

Salamandra (Salamandra salamandra) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Font: Elaboració pròpia 

Rèptils 

Rèptils presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Grau 

d'ocupació 

Estatus legal i de conservació 

Lleia 

22/2003 

CNEAb 

RD 439/90 

Dir. Hab.c 

92/43/CEE 

Conv. 

Bernad 
UICNe 

R
èp

til
s 

Tortuga mediterrània (Testudo hermanii 

spp. hermanii) + 
Accidental C NC II i IV II NT (VU) 

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) + Freqüent C NC II i IV II NE (VU) 

Tortuga de Florida (Trachemys scripta) 

* + 
Accidental - NC -  NE 

Dull (Chalcides striatus) Accidental D IE IV III NE (LC) 

Sargantana de paret (Podarcis 

hispanica) 
Freqüent D IE - III NE (LC) 

Sargantaner gros (Psammadromus 

algirus) 
Freqüent D IE - III NE (LC) 
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Rèptils presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Grau 

d'ocupació 

Estatus legal i de conservació 

Lleia 

22/2003 

CNEAb 

RD 439/90 

Dir. Hab.c 

92/43/CEE 

Conv. 

Bernad 
UICNe 

Llangardaix comú (Thimon lepida) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Dragó comú (Tarentola mauretanica) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Dragó rosat (Hemydactylus turcicus) Freqüent C NC II i IV II NE (VU) 

Serp verda (Malpolon monspessulanus) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp blanca (Rhinechis scalaris) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp llisa (Coronella girondica) Escàs C NC II i IV II NE (VU) 

Serp d'aigua (Natrix maura) + Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp de collaret (Natrix natrix) + Escàs D IE - III NE (LC) 

Font: Elaboració pròpia 

Aus 

Ocells presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Conveni 

Berna 

Conveni 

Bonn 

Directiva 

aus 
CNEA Llei 3/98 

Llibre 

vermell 

Present municipi 

(*Nidif. Segura o 

possible) 

Cabusset 
(Tachybaptus 
ruficollis) 

Annex II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Corb marí emplomallat 
(Phalacrocax 
aristotelis) 

III II Annex I Annex II Categoria C K Freqüent 

Corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo) 

III - Annex I Annex II Categoria C NA Freqüent 

Martinet de nit 
(Nycticorax nycticorax) 

II - Annex I Annex II Categoria C NA Accidental 

Bernat pescaire 
(Ardea cinerea) 

III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Agró roig (Ardea 
purpurea) 

III - - Annex II Categoria B NA Accidental 

Martinet blanc (Egretta 
garzetta) 

III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Esplugabous 
(Bubulcus ibis) 

III - - Annex II Categoria B NA Accidental 

Martinet menut III - - Annex II Categoria B NA Accidental 
Cigonya blanca 
(Ciconia ciconia) 

III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Ànec coll-verd 
(Anas platyrhynchos) 

III Annex II Annex II i III - - NA Escàs (*) 

Xarxet (Anas crecca) III II - - - NA Accidental 
Aligot vesper 
(Pernis apivorus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Milà reial (Milvus 
milvus) 

III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 

Milà negre (Milvus 
migrans) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Àguila marcenca 
(Circaetus gallicus) 

III II Annex I Annex II Categoria C I Freqüent (*) 

Esparver vulgar III II - Annex II Categoria C K Freqüent (*) 
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Ocells presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Conveni 

Berna 

Conveni 

Bonn 

Directiva 

aus 
CNEA Llei 3/98 

Llibre 

vermell 

Present municipi 

(*Nidif. Segura o 

possible) 

(Accipiter nisus) 
Astor (Accipiter 
gentilis) 

III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 

Aligot comú (Buteo 
buteo) 

III II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Àguila calçada 
(Hieraetus pennatus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Àguila cuabarrada 
(Hieaertus fasciatus) 

II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs 

Arpella (Circus 
aeruginosus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Arpella pàl·lida (Circus 
cyaneus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Freqüent 

Esparver cendrós 
(Circus pygargus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Xoriguer (Falco 
tinnunculus) 

II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Xoriguer petit (Falco 
naumanni) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Falcó mostatxut 
(Falco subbuteo) 

II II - Annex II Categoria B K Escàs (*) 

Falcó pelegrí 
(Falco peregrinus) 

II II Annex I Annex II Categoria B V Freqüent (*) 

Perdiu (Alectoris rufa) III  Annex II i III - - NA Freqüent (*) 
Guatlla (Coturnix 
coturnix) 

III II Annex II - - NA Escàs 

Polla d’aigua 
(Gallinula chloropus) 

III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Becada (Scolopax 
rusticola) 

III II - - - K Escàs 

Xivitona vulgar 
(Actitis hypoleucos) 

II II - Annex II Categoria C NA Escàs 

Xivita (Tringa 
ochropus) 

II II - Annex II Categoria C NA Escàs 

Corriol petit 
(Charadius dubius) 

II II - Annex II Categoria C NA Escàs 

Gavina vulgar (Larus 
ridibundus) 

- - - - - NA Freqüent 

Gavià argentat 
(Larus cachinnans) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Tudó 
(Columba palumbus) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Xixella (Columba 
oenas) 

- - - - - NA Accidental 

Tórtora vulgar 
(Streptoelia turtur) 

- - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Tórtora turca 
(Streptotelia decaoto) 

- - - - - NA Freqüent (*) 

Cucut (Cuculus 
canorus) 

III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Xot (Otus scops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Mussol comú (Athene 
noctua) 

II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Duc (Bubo bubo) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Òliba (Tyto alba) II - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Enganyapastors 
(Caprimulgus 

II - Annex I Annex II Categoria C K Freqüent (*) 
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Ocells presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Conveni 

Berna 

Conveni 

Bonn 

Directiva 

aus 
CNEA Llei 3/98 

Llibre 

vermell 

Present municipi 

(*Nidif. Segura o 

possible) 

europaetus) 
Falciot negre (Apus 
apus) 

III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Falciot pàl·lid (Apus 
melba) 

II - Annex I Annex II Categoria C K Freqüent (*) 

Ballester (Apus melba) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Blauet (Alcedo atthis) II - Annex I Annex II Categoria C K Escàs 
Abellerol (Merops 
apiaster) 

II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Puput (Upupa epops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Colltort (Jynx torquilla) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Picot verd (Picus 
viridis) 

II - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Cogullada vulgar 
(Galerida cristata) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cogullada fosca 
(Galerida theklae) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cotoliu (Lullula 
arborea) 

III - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Alosa vulgar 
(Alauda arvensis) 

III - Annex II - - NA Freqüent 

Roquerol 
(Ptyonoprogne 
rupestris) 

II 
 

- - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta vulgar 
(Hirundo rustica) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta cua-blanca 
(Delichon urbica) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta cua-rogenca 
(Hirundo daurica) 

III - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta de ribera 
(Riparia riparia) 

- - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Trobat (Anthus 
campestris) 

II - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Grasset de muntanya 
(Anthus spinoletta) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Piula dels arbres 
(Anthus trivialis) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Titella (Anthus trivialis)  - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Cuereta torrentera 
(Motacilla cinerea) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Cuereta blanca 
(Motacilla alba) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cuereta groga 
(Motacilla flava) 

- -  Annex II Categoria D NA Freqüent 

Cargolet 
(Troglodytes 
troglodytes) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Pardal de bardissa 
(Prunella modularis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Pit-roig (Erithacus 
rubecula) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Rossinyol 
(Luscinia 
megarhynchos) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cotxa fumada 
(Phoenicurus 
ochruros) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
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Ocells presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Conveni 

Berna 

Conveni 

Bonn 

Directiva 

aus 
CNEA Llei 3/98 

Llibre 

vermell 

Present municipi 

(*Nidif. Segura o 

possible) 

Cotxa cua-roja 
(Phoenicurus 
phoenicurus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Bitxac rogenc 
(Saxicola rubetra) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Bitxac comú 
(Saxicola torquata) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Còlit ros (Oenanthe 
hispanica) 

II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Còlit gris 
(Oenanthe oenanthe) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Merla (Turdus merula) III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Griva cerdana (Turdus 
pilaris) 

III - Annex II - - NA Accidental 

Tord comú 
(Turdus philomelos) 

III - Annex II - - NA Freqüent 

Tord ala-roig (Turdus 
iliacus) 

III - Annex II - - NA Freqüent 

Griva (Turdus 
viscivorus) 

III - Annex II - - NA Escàs 

Rossinyol bord (Cettia 
cetti) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Trist (Cisticola 
juncidis) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Bosqueta vulgar 
(Hippolais polyglotta) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallareta cuallarga 
(Sylvia undata) 

II - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallareta vulgar (Sylvia 
communis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol emmascarat 
(Sylvia hortensis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallarol trencamates 
(Sylvia conspicillata) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallarol de casquet 
(Sylvia atricapilla) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol cap-negre 
(Sylvia 
melanocephala) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallarol de garriga 
(Sylvia cantillans) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol gros (Sylvia 
borin) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mosquiter comú 
(Phylloscopus 
collybita) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Mosquiter pàl·lid 
(Phylloscopus bonelli) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mosquiter de passa 
(Phylloscopus 
trochilus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Balquer (Acrocephalus 
arundinaceus) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Boscarla de canyar 
(Acrocephalus 
scirpaceus) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Reietó (Regulus 
regulus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Bruel (Regulus II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
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Ocells presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Conveni 

Berna 

Conveni 

Bonn 

Directiva 

aus 
CNEA Llei 3/98 

Llibre 

vermell 

Present municipi 

(*Nidif. Segura o 

possible) 

ignicapillus) 
Papamosques gris 
(Muscicapa striata) 

II II - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mastegatatxes 
(Ficedula hypoleuca) 

II II - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Mallerenga cuallarga 
(Aegithalos caudatus) 

III - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mallerenga 
emplomallada 
(Parus cristatus) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mallerenga petita 
(Parus ater) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mallerenga blava 
(Parus caeruleus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mallerenga carbonera 
(Parus major) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Raspinell comú 
(Certhia 
brachydactyla) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Oriol (Oriolus oriolus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Capsigrany (Lanius 
senator) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Botxí (Lanius 
meridionalis) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Escorxador (Lanius 
collurio) 

II - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 

Corb (Corvus corax) III - - - - NA Freqüent (*) 

Cornella (Corvus 
corone) 

III - - - - NA Accidental 

Garsa (Pica pica) III - - - - NA Freqüent (*) 

Gralla (Corvus 
monedula) 

III - - Annex II - NA Escàs 

Estornell vulgar 
(Sturnus vulgaris) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Estornell negre 
(Sturnus unicolor) 

II - - - - NA Escàs (*) 

Pardal xarrec 
(Passer montanus) 

III - - - - NA Escàs 

Pardal comú (Passer 
domesticus) 

- - - - - NA Freqüent (*) 

Pardal roquer 
(Petronia petronia) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Pinsà (Fringilla 
coelebs) 

III - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Pinsà mec 
(Fringilla motifringilla) 

III - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Gafarró (Serinus 
serinus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Verdum (Carduelis 
chloris) 

II - - - - NA Freqüent (*) 

Cadernera 
(Carduelis carduelis) 

II - - - - NA Freqüent (*) 

Lluer (Carduelis 
spinus) 

II - - - Categoria D NA Escàs 

Durbec 
(Coccothraustes 
coccothraustes) 

II - - Annex II Categoria C NA Accidental 
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Ocells presents al municipi, estatus legal i de conservació 

Espècie 
Conveni 

Berna 

Conveni 

Bonn 

Directiva 

aus 
CNEA Llei 3/98 

Llibre 

vermell 

Present municipi 

(*Nidif. Segura o 

possible) 

Passerell 
(Carduelis cannabina) 

II - - - - NA Freqüent (*) 

Repicatalons 
(Emberiza shoeniclus) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Gratapalles (Emberiza 
cirlus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Hortolà (Emberiza 
hortulana) 

III - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Sit negre (Emberiza 
cia) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cruixidell (Miliaria 
calandra) 

- - - - - NA Freqüent (*) 

Font: Elaboració pròpia, a partir de diverses publicacions i normatives europees i catalanes (Conveni de Berna, Conveni de 

Bonn, Directiva Aus, catàleg Nacional d’espècies Amenaçades, llei 3/88, Llibre vermell de les aus a Espanya i informació 

pròpia 

 

5.2. DIRECTRIUS GENERALS DE GESTIÓ DELS ESPAIS DE LA 

XN2000 - ESPAIS MARÍTIMS I DE MUNTANYA LITORAL 

(DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, SETEMBRE DE 

2006 
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II.2 Directrius generals per a les tipologies d’esp ais 
 
II.2.1 Directrius generals pels espais marins 
 

1- Directrius generals 
 
A més de les directrius generals definides pel conjunt dels espais de la xarxa Natura 
2000, en els espais definits dins l’àmbit marí s’hi aplicaran els següents criteris: 
 

- Els criteris establerts en el present document s’incorporaran en els Plans 
especials de protecció del medi natural i del paisatge que es redactin dels 
espais de la xarxa Natura 2000. 

- En el cas dels espais que ja tenen Pla especial aprovat caldrà tenir en 
consideració les regulacions que aquest especifica per a l’espai. 

- Els objectius de conservació en els espais marins en el marc d’aquestes 
Directrius de gestió seran els hàbitats inclosos a l’Annex I i les espècies 
incloses a l’Annex II de la Directiva 92/43, d’Hàbitats i la seva actualització de 
la Directiva 97/62 (anomenats d’interès comunitari) més significatius presents 
a l’espai. Així mateix, també ho seran totes les espècies d’aus de l’Annex I de 
la Directiva 79/409, d’Aus, o la seva actualització 91/244/CE. Seran els 
formularis oficials que es presenti a la Comissió europea en el moment en que 
s’aprovi la proposta d’espais a incloure a la xarxa Natura 2000 els que 
detallaran aquests objectius de conservació. 

- Les Directrius fan una referència explícita als elements prioritaris de 
conservació que són aquells que són objecte d’una protecció específica en 
funció de la seva significació, fragilitat i grau d’amenaça a nivell de Catalunya. 
Aquests es troben definits al Punt II.1 i presenten unes directrius específiques 
al final d’aquest capítol. 

- La gestió i les regulacions que es realitzin en els espais marins caldrà que 
garanteixi un estat de conservació favorable dels hàbitats i espècies objectiu 
de conservació definits al punt tercer.   

- Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable 
els espais de la XN 2000 s’han de sotmetre a una adequada avaluació de les 
seves repercussions en l’espai i tenint en compte els objectius de conservació 
definits al tercer punt. Només s’autoritzaran en el cas que s’asseguri que no 
causarà perjudici a la integritat de l’espai en qüestió o que demostrin la seva 
compatibilitat amb els valors naturals de l’espai. Malgrat causi perjudici a la 
integritat de l’espai, i a falta de solucions alternatives, es podran autoritzar per 
raons imperioses d’interés públic de primer ordre, incloses raons de 
naturalesa social o econòmica, prenent les mesures compensatòries que 
siguin necessàries per garantir la coherència global de la xarxa Natura 2000.  
En el cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es 
podran autoritzar per raons de salut humana, seguretat pública o beneficis 
ambientals de primordial importància. En el cas d’altres raons imperioses 
d’interès públic caldrà consultar prèviament a la Comissió Europea. 

- En línies generals es considera incompatible qualsevol actuació que afecti de 
forma apreciable els alguers de posidònia i les altres comunitats de 
fanerògames marines. 
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- Es fomentarà la millora del coneixement sobre els hàbitats i les espècies 
marines.  

- L’Administració realitzarà un seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats 
i les espècies d’interès comunitari. 

- Es redactarà un Pla de conservació dels hàbitats marins. 
- S’impulsaran línies de treball conjuntes amb els col·lectius implicats en l’ús i/o 

la conservació dels espais marins per tal de fomentar les activitats 
compatibles amb la conservació dels valors naturals. 

- S’impulsarà la coordinació administrativa per tal d’optimitzar la gestió en els 
espais marins de la xarxa Natura 2000. 

 

2- Directrius per a la pesca marítima i altres acti vitats d’explotació marina 
 

- La gestió de la pesca marítima anirà encaminada al manteniment de l’activitat 
existent d’una manera compatible amb la conservació en els espais de Natura 
2000 sempre que no suposi un impacte significatiu pels hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari.  

- La regulació de la pesca de ròssec en els espais de la xarxa Natura 2000 és 
l’establerta a l’Ordre de 2 de maig de 2000, pel qual s’estableixien fons 
mínims per a l’arrossegament al litoral de Catalunya. 

-  L’activitat de pesca marítima amb palangre de superfície podrà realitzar-se 
dins els espais de la xarxa Natura 2000 qualificats exclusivament com a LIC al 
nord del Delta de la Tordera excepte durant el període amb major presència 
de tortugues marines (juliol-octubre), especialment Caretta caretta. En el cas 
dels espais designats com a ZEPA i dels LIC situats entre el Delta de la 
Tordera i el Delta de l’Ebre no serà permesa aquesta art de pesca. La pesca 
amb palangre de fons no queda subjecte a aquesta restricció.   

- Als espais marins de la xarxa Natura 2000 definits per a les praderies de 
posidònia, s’aplicarà el règim definit a l’Ordre de 31 de juliol de 1991, de 
regulació dels herbassars de fanerògames marines. 

- Es redactarà un manual de bones practiques pesqueres que permeti la 
sensibilització i la informació del col·lectiu pesquer sobre la necessitat de 
conservació dels recursos i els valors naturals marins. Aquest manual 
contemplarà una petita guia identificativa dels ocells marins més importants 
del litoral, que permeti diferenciar-los per tal que el col·lectiu pesquer conegui 
bé les espècies que estan amenaçades. 

- S’establiran convenis de col·laboració amb entitats o confraries de pescadors, 
amb la coordinació de les diferents administracions competents, encaminats a 
la protecció dels valors naturals marins. Aquests convenis cercaran la 
col·laboració de les confraries de pescadors en el sentit de la recol·lecció 
d’animals ferits (en el cas de tortugues i ocells) o de donar avís als Agents 
Rurals en cas de trobar-se mamífers marins o elasmobranquis inclosos en la 
llista vermella d’espècies amenaçades o bé d’espècies d’elasmobranquis amb 
poblacions reduïdes, per tal que siguin traslladats al centre de recuperació 
pertinent. 

- La instal·lació de gàbies de cultiu es regula per l’Acord  del Govern de la 
Generalitat. D’aquesta manera, i de forma general, no és permesa aquesta 
activitat als espais marins de la xarxa Natura 2000 excepte en els sectors de 
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la badia de Roses i de les costes del Garraf en que les àrees previstes per la 
normativa vigent així ho permet sempre i quan no afectin de forma 
significativa els hàbitats d’interès comunitari objecte de protecció.  

- La resta d’activitats d’explotació de recursos marins es permetran sempre que 
assegurin el manteniment dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari de 
la zona. Serà en el marc dels plans especials o plans de gestió que 
s’ordenaran alguns d’aquests usos (ex: marisqueig) especialment durant el 
període reproductor de làrids i estèrnids per tal d’assegurar-ne l’èxit 
reproductor. 

- Si els objectius de conservació dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari  
requereixen mesures actives de gestió pesquera més enllà de les previstes en 
aplicació de la condicionalitat, s’establiran mecanismes voluntaris de foment 
de les mateixes amb el seu corresponent finançament pel sobrecost o el lucre 
cessant que aquestes mesures suposin. Aquests mecanismes seran les eines 
pel manteniment de la renda pesquera de forma compatible amb la 
conservació dels valors naturals lligats a l’activitat pesquera professional.  

3- Infrastructures marines o litorals i manteniment  de platges 
 

- Qualsevol nou projecte d’infraestructura marina (col·lectors submarins, 
col·lectors de captació de dessaladores, línies de conducció elèctrica, parcs 
eòlics, nous espais terrestres guanyats al mar,...) haurà d’evitar l’afectació 
significativa dels hàbitats d’interès comunitari presents en els espais de la 
xarxa Natura 2000 i de les espècies de fauna i flora per les quals aquests es 
qualifiquen.  

- En cas de no trobar-se alternativa possible, en aplicació de l’article 6 de la 
Directiva 92/43 d’hàbitats, caldrà definir les mesures compensatòries 
adequades que assegurin el manteniment dels valors naturals de l’espai en 
aplicació del necessari procés d’avaluació d’impacte ambiental. 

- L’ampliació dels ports existents així com la nova construcció haurà d’evitar la 
afectació directa dels espais de Natura 2000. 

- No es permetrà l’extracció de sorres per a regeneració de platges o altres 
usos dins els espais de la xarxa Natura 2000 quan afectin directament o 
indirectament l’estat de conservació dels hàbitats d’interès comunitari. 

4- Les activitats turístiques o de lleure 
 

- En les àrees de màxima sensibilitat es regularà les activitats turístiques, 
nàutiques incloses, esportives i de lleure per tal d’evitar l’afectació sobre els 
seus valors naturals dels espais. Serà en el marc del Pla especial que es 
zonificarà els espais en funció de la seva sensibilitat a l’ús recreatiu i/o 
esportiu. 

- S’elaborarà un manual de bones conductes per als practicants d’activitats 
submarines que permeti sensibilitzar aquest col·lectiu sobre la conservació 
dels valors naturals dels espais Natura 2000.  

- Es promourà campanyes d‘informació i sensibilització de persones i col·lectius 
relacionats amb aquest tipus d’activitats.  

- S’impulsarà la col·locació de cartells explicatius dels valors naturals dels 
espais marins de la xarxa Natura 2000 a l’espai terrestre adjacent. 
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II.4.1 Directrius generals pels espais de muntanya litoral 
 

1- Directrius generals  
 
A més de les directrius generals definides pel conjunt dels espais de la xarxa Natura 
2000, en els espais definits en la muntanya litoral s’hi aplicaran els següents criteris: 
 

- Els criteris establerts en el present document s’incorporaran en el Pla Especial 
de protecció del medi natural i del paisatge que es redactin dels espais de la 
xarxa. 

- En el cas dels espais que ja tenen Pla especial aprovat caldrà tenir en 
consideració les regulacions que aquest especifica per a l’espai. 

- Els objectius de conservació en els espais de muntanya litoral en el marc 
d’aquestes Directrius de gestió seran els hàbitats inclosos a l’Annex I i les 
espècies incloses a l’Annex II de la Directiva 92/43, d’Hàbitats i la seva 
actualització de la Directiva 97/62 (anomenats d’interès comunitari) més 
significatius presents a l’espai. Així mateix, també ho seran totes les espècies 
d’aus de l’Annex I de la Directiva 79/409, d’Aus, o la seva actualització 
91/244/CE. Seran els formularis oficials que es presenti a la Comissió 
europea en el moment en que s’aprovi la proposta d’espais a incloure a la 
xarxa Natura 2000 els que detallaran aquests objectius de conservació. 

- Les Directrius fan una referència explícita als elements prioritaris de 
conservació que són aquells que són objecte d’una protecció específica en 
funció de la seva significació, fragilitat i grau d’amenaça a nivell de Catalunya. 
Aquests es troben definits al Punt II.1 i presenten unes directrius específiques 
al final d’aquest capítol. 

- La gestió i les regulacions que es realitzin en els espais de muntanya litoral 
caldrà que garanteixi un estat de conservació favorable dels hàbitats i 
espècies objectius de conservació definits al punt tercer.   

- Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable 
els espais de la XN 2000 s’han de sotmetre a una adequada avaluació de les 
seves repercussions en l’espai i tenint en compte els objectius de conservació 
definits al tercer punt. Només s’autoritzaran en el cas que s’asseguri que no 
causarà perjudici a la integritat de l’espai en qüestió o que demostrin la seva 
compatibilitat amb els valors naturals de l’espai. Malgrat causi perjudici a la 
integritat de l’espai, i a falta de solucions alternatives, es podran autoritzar per 
raons imperioses d’interés públic de primer ordre, incloses raons de 
naturalesa social o econòmica, prenent les mesures compensatòries que 
siguin necessàries per garantir la coherència global de la xarxa Natura 2000.  
En el cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es 
podran autoritzar per raons de salut humana, seguretat pública o beneficis 
ambientals de primordial importància. En el cas d’altres raons imperioses 
d’interès públic caldrà consultar prèviament a la Comissió Europea. 

- Els Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge determinaran 
els hàbitats i les espècies de conservació prioritària en cada espai, i, si és 
necessari, les seves àrees crítiques de conservació. Aquests Plans han de 
ser aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 
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- En relació al punt anterior, pel cas específic de l’àguila cuabarrada i la tortuga 
mediterrània, aquestes Directrius tenen en compte els sectors més crítics per 
a la seva conservació que es troben delimitats, de manera indicativa, en la 
cartografia adjunta.  Aquestes delimitacions dels sectors crítics s’hauran de 
tenir en compte en l’avaluació de plans i projectes mentre no s’aprovin els 
Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge, que en 
concretaran les delimitacions, d’acord amb el punt anterior. 

- Amb caràcter general, es consideraran incompatibles les actuacions que 
afectin de manera apreciable els sectors crítics per a la conservació de 
l’àguila cuabarrada i la tortuga mediterrània, així com en les zones amb 
presència de dunes fixades amb pi pinyer. 

- Es declararà espais de protecció especial, a l’empara de la Llei 12/85, 
d’espais naturals, en els sectors més rellevants de la xarxa Natura 2000. 

- Es considerarà en general d’interès l’adquisició per l’Administració de terrenys 
on es puguin establir règims puntuals de protecció integral en motiu del seu 
especial valor natural. 

- Es promourà, en tot moment, el treball conjunt amb els col·lectius implicats en 
la gestió així com els Ajuntaments dels espais de la xarxa Natura 2000, per tal 
de definir conjuntament les accions a realitzar i aconseguir una major 
conscienciació respecte als valors naturals d’aquests espais. En aquest sentit 
caldrà promoure, a proposta de la Generalitat, dels ajuntaments o altres ens 
locals, o de les organitzacions territorials, sectorials o socials, la creació de 
consorcis, taules de treball, i d’altres sistemes de discussió i participació per a 
la presa de decisions, pel global de la gestió d’un espai o per aspectes 
concrets d’aquesta. 

- L’Administració realitzarà un seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats 
i les espècies d’interès comunitari. 

 

2- Directrius per a l’agricultura i la ramaderia 
 
La gestió agrària anirà encaminada al manteniment de les explotacions existents 
d’una manera compatible amb la conservació dels valors naturals de l’espai. Els 
criteris que hauran de regir seran els següents: 
 

- Es promourà el manteniment de l’agricultura tradicional utilitzant, quan 
s’escaigui, els contractes globals d’explotació i l’aplicació de mesures 
agroambientals com a instruments de gestió contractual entre l’Administració i 
els titulars de les explotacions, com a eines principals pel manteniment de la 
renda agrària de forma compatible amb la conservació dels valors naturals 
lligats a l’activitat agrària.  

- Els criteris i mesures ambientals contemplats en els contractes globals 
d’explotació i les mesures agroambientals que promogui l’administració 
agrària,  es definiran amb la col·laboració de la Direcció General del Medi 
Natural del DMAH. 

- Es promourà, quan sigui convenient, una marca de qualitat local agrícola, que 
posi èmfasi en l’agricultura tradicional realitzada en explotacions sostenibles 
en espais de la xarxa Natura 2000. 
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- S’admetrà tot tipus de regadiu sempre que no comporti una intensificació cap 
a cultius d’arbres fruiters i sempre que no afecti a sectors crítics de l’àguila 
cuabarrada, la tortuga mediterrània o les àrees agrícoles actuals del conreu 
cerealístic secà del Montsià incloses dins els espais. En aquests casos caldrà 
analitzar, cas per cas, quina dotació màxima de reg hi és aplicable de manera 
que s’asseguri el manteniment dels valors naturals de l’espai. 

- En els sectors crítics per a l’àguila cuabarrada i la tortuga mediterrània,  les 
concentracions parcel·làries que es plantegin no realitzaran moviments de 
terres més enllà dels imprescindibles per millorar la mobilitat 
(ecoconcentracions). En la resta de sectors, les concentracions parcel·làries 
hauran de garantir un mínim d’estructura natural del paisatge que asseguri la 
conservació dels valors naturals de l’espai. 

- Es fomentarà l’aplicació de mesures de gestió de l'hàbitat adreçades a assolir 
una estructura del paisatge en mosaic, alternant espais oberts i espais 
forestals, sobretot mitjançant el manteniment  dels marges, de les àrees de 
pastura i de les àrees arbustives i de baixa cobertura vegetal. 

- Es fomentarà la ramaderia extensiva ordenada i el manteniment de les 
pastures com a eina per a la prevenció d’incendis i per a la conservació dels 
valors naturals de l’espai. En aquest sentit es fomentarà l’establiment d’acords 
amb els ramaders per tal que la pastura sigui una eina de gestió de la 
vegetació i del paisatge, amb l’objectiu de millorar els hàbitats i els hàbitats de 
les espècies d’interès a l’espai. 

- En el pla especial de cada espai, i de forma conjunta amb l’administració 
agrària i la col·laboració del sector ramader, es podrà definir quan sigui 
convenient la càrrega ramadera i la zonificació més adient per compatibilitzar 
les explotacions ramaderes extensives i els objectius de conservació, 
assegurant sempre un correcte sanejament i identificació del ramat. També es 
podrà elaborar un Llibre de Pastura amb tots els ramaders extensius dels 
espais que ordeni l’activitat en aquest sentit. 

- Es permetrà la construcció de noves granges d’acord amb l’actual legislació 
sectorial que les regula i el procediment actual administratiu per a la seva 
autorització. No obstant, sempre  hauran de ser  compatibles amb la 
conservació dels valors naturals de l’espai, la qual cosa serà objecte 
d’avaluació en el procediment d’autorització. 

- La gestió de dejeccions ramaderes en espais de la xarxa Natura 2000 estarà 
regulada per la legislació sectorial tot i que, puntualment i de forma molt 
justificada, en el marc del pla especial de cada espai es podrà fer alguna 
regulació específica amb motiu d’una millor protecció dels valors naturals en 
sectors concrets. En aquest sentit, el possible increment de costos de 
l’explotació ramadera afectada per aquesta regulació caldrà que sigui previst i 
compensant pel programa d’actuacions de l’esmentat pla.   

- Es promourà l’assessorament als agricultors per l’ús de productes fitosanitaris 
que no afectin la flora i fauna silvestre (categoria toxicològica de baixa toxicitat 
per a la fauna). 

 

3- Directrius per a la gestió forestal  
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Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió 
sostenible dels terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l’aprofitament dels 
recursos forestals amb la conservació dels valors naturals de l’espai. 
 

- S’impulsarà, en el marc del que s’especifica al Títol IV del Reglament 
1698/2005, del FEADER, i de forma voluntària, la planificació forestal amb 
l’objectiu que totes les finques públiques i privades que tenen un territori dins 
un espai xarxa Natura 2000 acabin tenint el seu Pla de gestió i ordenació 
(PTGMF, PSGF o Pla d’Ordenació). 

- Es potenciarà la planificació forestal amb criteris de conservació del bosc i de 
les espècies d’interès comunitari (àliga cuabarrada, tortuga mediterrània etc.) 
presents als espais.  

- En el model de gestió definit en els PTGMF, PSGF i Pla d’Ordenació es 
potenciaran, mitjançant línies d’ajut específiques vinculades al finançament 
previst al FEADER,  les aclarides de millora que tendeixen a augmentar les 
característiques tecnològiques i la maduresa del bosc. 

- Es promourà la creació una marca de qualitat dels productes forestals 
elaborats en els espais inclosos en la xarxa Natura 2000, potenciant la 
certificació forestal, d’acord amb la fixació de carboni, la producció de 
biomassa i l’explotació forestal sostenible 

- Es fomentarà la informació i les campanyes formatives en el sector forestal, 
amb la finalitat de reduir els conflictes entre hàbitats i/o espècies d’interès 
comunitari i activitats humanes. 

- Es promouran mètodes alternatius per a l’extracció de fusta que redueixin la 
construcció de pistes forestals, amb la finalitat de limitar la penetrabilitat i 
fragmentació de les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès 
comunitari. 

- De forma voluntària, i en el marc del que s’especifica al Títol IV del Reglament 
1698/2005, del FEADER, els propietaris de finques amb boscos d’interès per 
a la conservació, especialment els corresponents a hàbitats forestals d’interès 
comunitari prioritaris com els de pinassa, podran incorporar criteris silvo-
ambientals en la planificació forestal enfocats a realitzar actuacions per 
millorar la qualitat i la maduresa d’aquests boscos. Són les següents: 

o Delimitació de rodals llavorers o selectes 
o Delimitació de rodals amb poca intervenció que tendeixin a 

característiques de bosc madur  
o Assoliment de criteris de certificació forestals del PEFC 
o Manteniment d’un mínim de 10 peus/ha de peus de pinassa, o altres 

espècies arbòries d’interès per la fauna (quiròpters forestals, ocells), de 
classe diamètrica superior a 40cm. per afavorir la fauna forestal 

o Conservació d’elements d’interès natural i cultural de la finca com fonts, 
boscos de ribera, peus d’espècies nutrícies per animals, etc. 

o Manteniment d’un cert número d’arbres caducifolis en àrees amb 
presència d’espècies animals forestals d’interès comunitari  

o Manteniment d’un mínim de 5 peus morts/ha de dbh superior als 40cm. 
en àrees amb presència d’espècies forestals d’interès comunitari 
(quiròpters forestals) 

- Si, excepcionalment i més enllà de les actuacions corresponents al punt 
anterior, quan la gestió d’aquests espais estrictament vinculada als objectius 
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de la xarxa Natura 2000 condicioni la rendibilitat del bosc, es destinaran els 
corresponents ajuts específics, en el marc del que s’especifica al Títol IV del 
Reglament 1698/2005, del FEADER, per a la compensació dels efectes sobre 
la productivitat. 

- Els Serveis Territorials del DMAH hauran d’avaluar, abans de la seva 
autorització, la repercussió dels treballs forestals en els sectors crítics per a 
l’àguila cuabarrada o la tortuga mediterrània. 

- En àrees amb presència d’espècies d’interès comunitari es procurarà adequar 
la realització dels aprofitaments forestals a èpoques que no interfereixin amb 
el seu cicle biològic. En cas de ser necessari d’efectuar una actuació en 
èpoques sensibles per a alguna espècie d’interès comunitari, requerirà un 
informe previ de l’òrgan gestor de l’espai o en el seu defecte, dels Serveis 
Territorials del DMAH. En aquest sentit, els nous Plans Tècnics o d’Ordenació 
que s’elaborin hauran de preveure aquest fet de manera que, un cop 
aprovats, no sigui necessari un informe cada vegada que es vulgui realitzar 
una actuació. 

- En les autoritzacions de rompudes de terrenys forestals a la xarxa Natura 
2000 els Serveis Territorials del DMAH hauran d’avaluar la seva repercussió 
sobre els objectius de conservació de l’espai, sens perjudici del que puguin 
establir els plans especials de protecció dels espais. En aquest sentit, i com a 
criteris per a l’autorització caldrà tenir en compte el següents:  
o Seran incompatibles en els sectors crítics per a la conservació de la 

tortuga mediterrània, que en general coincidiran amb els fons dels 
torrents o àrees d’alta densitat comprovada, i que en qualsevol cas 
hauran d’establir-se mitjançant un pla especial,  

o Tant en zones verdes com en zones cremades, per a l’autorització de 
rompudes, es prioritzaran aquelles que siguin interessants per a la 
prevenció d’incendis forestals i per al manteniment de l’activitat agrícola 
de la finca, en el marc de la legislació forestal vigent. 

- En la seva delimitació es prioritzarà els sectors de no afectació al bosc de 
pinassa i altres hàbitats d’interès comunitari. 

- S’afavoriran els tractaments silvícoles que rebutgin l’ús de productes 
fitosanitaris per la seva afectació, directa o indirecta, sobre la fauna. 

- Es considerarà d’interès l’adquisició per part de l’Administració dels drets de 
tallada en boscos privats, amb la finalitat de garantir la qualitat de l’hàbitat, 
sense lesionar els drets dels propietaris de les finques.  

- L’obertura de nous vials es realitzarà en una època de l’any que no resulti 
perjudicial per a les espècies d’interès comunitari. Serà incompatible durant 
l’època de nidificació quan afectin als sectors crítics per a la conservació de 
l’àguila cuabarrada i altres espècies objecte de conservació en cada espai. 

- En la redacció dels Plans de prevenció d’incendis i les mesures associades 
(punts d’aigua, cremes, desbrossades, tallafocs, etc.) caldrà tenir en compte 
la presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari (tortuga mediterrània) 
i caldrà assegurar la seva no afectació per l‘aprovació definitiva dels Plans. 

- Es consideren incompatibles les replantacions amb espècies forestals 
al·lòctones en espais de la xarxa Natura 2000 quan aquestes suposin la 
desaparició d’hàbitats forestals d’interès comunitari.  
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4- Directrius per a la caça i la pesca continental 
 
La gestió cinegètica es considera compatible en el conjunt de l’espai i s’entén com 
una activitat econòmica potencialment sostenible des del punt de vista ambiental. Els 
criteris que la regiran seran els següents: 

- Es promourà la col·laboració activa amb el col·lectiu de caçadors i pescadors 
a l’hora de dur a terme les mesures proposades. 

- Es promourà l’ordenació i planificació de l’aprofitament de les espècies 
cinegètiques, i es fomentaran les mesures de gestió de l’hàbitat (abeuradors, 
refugis per a conills, sembrat de parcel·les cinegètiques, etc.) i de seguiment i 
control sanitari.  

- El Pla Especial promourà una planificació cinegètica amb directrius de gestió 
comunes per la totalitat de l’espai. Així mateix, en ell es regularà la caça 
menor durant la mitja veda en funció de la possible afectació a les espècies 
d’interès comunitari podent establir àrees on no sigui permesa aquesta 
activitat. 

- Es fomentarà la informació i les campanyes formatives amb el col·lectiu de 
caçadors, amb la finalitat d’afavorir la conservació i protecció de les espècies 
d’interès comunitari presents en espais xarxa Natura 2000. 

- No es permetran les àrees privades de caça amb reglamentació especial  
- Per a la realització de batudes excepcionals de senglar i altres espècies de 

caça major entre els mesos de febrer a juny en l’espai caldrà una autorització 
específica prèvia dels responsables de la gestió de l’espai natural o, en el seu 
defecte, de la Direcció General del Medi Natural  del DMAH.  

- Es promouran programes per a limitar la densitat de porc senglar i prevenir els 
conflictes que pugui ocasionar a les activitats econòmics de la zona i 
conservar els hàbitats i les espècies d’interès comunitari que pugui afectar. 

- S’admeten les repoblacions cinegètiques sempre que vagin dirigides al 
reforçament de les poblacions naturals i amb totes les garanties sanitàries i 
genètiques requerides per la normativa sectorial aplicable. 

- No es permetrà la reintroducció i alliberament d’espècies de fauna al·lòctones, 
a excepció del faisà (Phasianus colchicus) i sempre i quan aquesta espècie 
sigui compatible amb la conservació i protecció de les espècies d’interès 
comunitari presents en aquests espais. 

- Es fomentarà, conjuntament amb les Societats de caçadors, la creació de 
zones de refugi de caça en àrees amb major interès per a la conservació dels 
valors de l’espai.  

- Totes les directrius i aspectes que incideixen sobre la pesca i la conservació 
dels ambients aquàtics continentals determinats a les directrius dels espais 
d’aigües continentals seran d’aplicabilitat al present espai. 

 

5- Directrius per a la pesca marítima i altres acti vitats d’explotació marina  
 
En les parts marines dels espais d’aiguamolls litorals s’hi aplicarà les mateixes 
regulacions d’aquestes activitats que s’han definit per als espais marins així com les 
del capítol que especifica les directrius per a infrastructures marines o litorals i el 
manteniment de les platges. 
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6- Directrius per a les activitats extractives  
 
Les activitats extractives són un activitat productiva necessària, amb un impacte 
significatiu sobre el medi natural que cal minimitzar mitjançant mesures preventives i 
correctores. Les regulacions que han de regir aquestes activitats en el marc dels 
espais de la xarxa Natura 2000 cal inspirar-les en el principi de la Directiva 92/43, 
d’Hàbitats, de prevenció i autorització quan no tenen un impacte significatiu sobre els 
hàbitats i les espècies d’interès comunitari de l’espai. Amb l’objectiu de fer 
compatible aquesta activitat econòmica amb la preservació del medi ambient es 
defineixen les següents directrius: 
 

- Es permetran les activitats extractives ja autoritzades en els espais de la 
xarxa Natura 2000. 

- Durant la fase d’explotació, s’intentarà afectar la mínima superfície possible, i 
s’aplicaran mesures compensatòries per afavorir els hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari. 

- Les noves activitats extractives, i les ampliacions de les existents, evitaran 
causar perjudici a la integritat dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en 
compte els hàbitats i espècies que són objectius de conservació de cada 
espai. Malgrat causin perjudici a la integritat de l’espai, a falta de solucions 
alternatives, les noves activitats extractives i les ampliacions de les existents, 
necessàries per complir els objectius públics de primer ordre establerts pel 
Govern de la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades 
mesures preventives, correctores i compensatòries relatives als objectius de 
conservació de l’espai i a la coherència global de la xarxa Natura 2000. 

- Un cop finalitzada la fase d’explotació, la restauració de la superfície afectada 
haurà de fer-se de manera que sigui òptima pels hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari presents a l’espai protegit. 

- Es fomentarà la restauració i millora de les àrees afectades per activitats 
extractives en el passat excepte en aquells casos en que presentin un elevat 
valor geològic o estiguin incloses en l’Inventari d’àrees d’interès geològic del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de l’any 2005. 

 

7- Directrius per al turisme, el lleure i la circul ació rodada 
 
La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha 
d’anar encaminada a la seva realització de forma compatible amb la conservació 
dels valors naturals d’aquests espais així com a la seva promoció com a recurs 
econòmic d’aquestes àrees. Les condicions que han de regir aquestes activitats 
seran les següents: 
 

- Es realitzarà una promoció turística dels valors naturals i el patrimoni cultural i 
arquitectònic lligats a l’agricultura i la gestió forestal tradicionals.  

- Es promouran activitats turístiques sostenibles i la comercialització de 
productes artesanals, amb el recolzament de la imatge d’espècies animals 
especialment significatives com l’àguila cuabarrada o la tortuga mediterrània 
com a símbol i marca de qualitat. 
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- Es fomentarà la iniciativa pública i privada per a les activitats de turisme i 
lleure relacionades amb els valors naturals i culturals de la zona. 

- L’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure 
comercialitzades en espais de la xarxa Natura 2000 requeriran de 
l’autorització corresponent del DMAH.  

- Es regularà molt especialment les activitats d’escalada en els penya-segats 
marins de manera que no afectin a les àrees amb presència d’hàbitats 
d’interès comunitari o les èpoques de nidificació de les espècies d’interès 
comunitari. 

- Així mateix, en la regulació de l’accés públic als sectors litorals d’aquests 
espais es tindrà en compte les possibles molèsties a sectors de cria d’aus 
marines. 

- En els sectors dunars o propers a les platges es senyalitzarà adequadament 
els seus accessos per tal de garantir un estat de conservació favorable dels 
valors naturals de l’espai. 

- Es regularà l’organització d’activitats turístiques, esportives i de lleure amb la 
finalitat d’evitar les interferències amb la conservació dels hàbitats i les 
espècies d’interès comunitari, tenint en compte les seves àrees de distribució i 
els períodes de màxima sensibilitat de les espècies d’interès comunitari 
presents.  

- L’accés motoritzat a l’espai es regularà per les normes definides per als 
espais del PEIN de la Llei 9/1995 i el Decret 166/1998. En el marc de la 
redacció del Pla especial es definiran les àrees i èpoques de major sensibilitat 
d’espècies i hàbitats per tal de regular-ne l’accés motoritzat a vehicles no 
autoritzats i de visitants foranis.  

- Es podran aplicar restriccions d’accés motoritzat, sempre per a visitants 
foranis, en les àrees crítiques d’àguila cuabarrada i de tortuga mediterrània 
durant els seus períodes de màxima sensibilitat i sempre i quan concorrin 
circumstàncies especials que afectin la seva conservació. 

- L’acampada organitzada amb caràcter temporal tan sols es permetrà dins les 
àrees d’acampada i quan tingui lloc en funció del que disposa la legislació 
vigent sobre colònies, campaments, camps de treball i rutes per a joves i 
requerirà informe dels Serveis Territorials del DMAH. 

- És incompatible la creació i ampliació d’instal·lacions esportives (circuits de 
MotoCross, camps d’aeromodelisme etc.) en sectors crítics per a l’àguila 
cuabarrada i la tortuga mediterrània. 

- S’elaborarà un manual de bones conductes per a visitants d’espais de la 
xarxa Natura 2000, amb l’objectiu de conscienciejar al visitant de la 
importància del seu comportament per la conservació dels hàbitats i les 
espècies d’interès comunitari (àliga cuabarrada, tortuga mediterrània, etc.).  

- Es promouran campanyes d‘informació i sensibilització de persones i 
col·lectius relacionats amb aquest tipus d’activitats.  

8- Directrius per a l’edificació 
 
Serà en el marc dels Plans Especials on es regularà l’edificació admesa a cada 
espai. No obstant, i a grans trets, aquest regulació seguirà les següents premisses: 
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- A tota la superfície dels espais xarxa Natura 2000 se li aplicarà el règim de sòl 
no urbanitzable tal com defineix el Decret 328,1992, del PEIN. En aquest 
sentit, queda prohibida la urbanització però no l’edificació.  

- En les àrees amb presència d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari, no 
s’admetran instal·lacions ni usos que siguin incompatibles amb la seva 
conservació. 

- Abans de disposar del Pla especial, l’edificació estarà regulada pel 
planejament urbanístic municipal i la Llei 3/1998, d’IIAA. 

- S’oferirà informació i criteris als municipis inclosos dins els espais Natura 
2000 per a l’exercici de les seves competències en matèria de planejament 
urbanístic i protecció d’espais naturals. 

- Es permetran les noves edificacions sempre que vagin lligades a l’activitat 
agrícola, ramadera o forestal tradicional de la finca i amb informe previ 
favorable del DMAH. 

- La construcció i rehabilitació de nous habitatges, es regularà pel que 
determina la legislació vigent en matèria urbanística i haurà de comptar amb 
informe favorable previ del DMAH per a la seva autorització. 

- El Pla especial regularà, de forma molt específica, les construccions admeses 
en platges i sectors adjacents no admetent aquelles que poden suposar una 
afectació els seus valors naturals. 

 

9. Directrius per a l’ús de l’aigua i les infrastru ctures hidràuliques  
 
La gestió de l’ús de l’aigua ha d’anar encaminada al manteniment de les 
característiques actuals i a permetre la millora de la seva eficiència o la seva 
intensificació en el marc de la conservació dels valors naturals dels espais de la 
xarxa Natura 2000. Les condicions que han de regir aquesta activitat seran les 
següents: 
 

- Les infraestructures hidràuliques han d’evitar causar perjudici a la integritat 
dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies 
que són objectius de conservació de cada espai. A falta de solucions 
alternatives, les infraestructures hidràuliques necessàries per complir els 
objectius públics de primer ordre definits en la planificació hidràulica del 
Govern de la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades 
mesures compensatòries per garantir la coherència global de la xarxa Natura 
2000. 

- En relació al punt anterior, en la construcció de noves infrastructures 
hidràuliques s’aplicaran les mesures correctores adients amb l’objectiu 
d’assegurar la permeabilitat de les infrastructures per la fauna silvestre.  

- S’identificaran els trams dels cursos fluvials que presenten discontinuïtats en 
l’hàbitat fluvial (preses, rescloses, assuts, etc.) i es proposaran les mesures 
correctores oportunes que garanteixin la continuïtat (escales de peixos, etc.) i 
la millora de l’hàbitat fluvial, d’acord amb el Pla Hidrològic de Catalunya i els 
Plans sectorials i zonals  de cabals de manteniment. 

- Qualsevol nova concessió d’extracció d’aigua, tant subterrània com 
superficial, haurà de comptar amb informe preceptiu de l’òrgan gestor de 
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l’espai protegit, que avaluï la seva possible afectació als hàbitats i les 
espècies d’interès comunitari. 

- Les autoritats competents hauran de vetllar per tal que les extraccions 
preexistents, en el marc de la legislació sectorial que les regula, puguin 
garantir les següents condicions: 
o que no s’excedeixi la capacitat de càrrega de l’aqüífer de la zona 
o la permanència de cabals superficials aigües avall de l’extracció 
o la permanència del règim hídric natural de les zones humides existents 

en l’àmbit del Pla 
o que no provoquin salinització de zones humides properes 

 

10- Directrius per a les infrastructures energètiqu es 
 
La construcció de noves infrastructures energètiques als espais de la xarxa Natura 
2000 ha de fer-se de forma compatible amb la conservació dels valors naturals 
d’aquests espais. Fins el moment en que es redacti el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de cada espai, les condicions que les han de regir seran 
les següents: 

- Les infraestructures energètiques han d’evitar causar perjudici a la integritat 
dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies 
que són objectius de conservació de cada espai. A falta de solucions 
alternatives, les infraestructures energètiques necessàries per complir els 
objectius públics de primer ordre definits en la planificació energètica del 
Govern de la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les adequades 
mesures compensatòries per garantir la coherència global de la xarxa Natura 
2000. 

- En el cas concret dels parcs eòlics només es podran autoritzar, en espais de 
la xarxa Natura 2000, en les àrees definides en la planificació de la 
implantació de l’energia eòlica del Govern de la Generalitat. Aquestes àrees 
hauran de ser imprescindibles per assolir l’objectiu de producció de 8.800 
GWh d’electricitat d’origen eòlic amb 3.500 MW de potència instal·lada perquè 
no tenen solucions alternatives fora de la xarxa Natura 2000. 

- La creació de noves infrastructures d’alta tensió de més de 66kV requerirà 
DIA favorable per a la seva implantació, prèvia consulta al departament 
competent en matèria d’energia, i es considerarà incompatible a les àrees 
crítiques per a la conservació de l’àguila cuabarrada. 

- La creació de noves infrastructures de distribució de menys de 30 kV 
requerirà consulta prèvia al DMAH per tal de valorar si cal que siguin 
sotmeses al procediment d’impacte ambiental. El DMAH consultarà al 
departament competent en matèria d’energia sobre la necessitat de la línia 
abans del seu pronunciament. 

- S’instarà al condicionament de les línies d’alta i mitja tensió ja existents a les 
àrees crítiques per a l‘àguila cuabarrada o d’altres espècies d’aus de gran 
tamany, amb mesures correctores que disminueixin la mortalitat per 
electrocució i col·lisió d’espècies protegides. 
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11- Directrius per a les infrastructures viàries 
 
La construcció de noves infrastructures viàries als espais de la xarxa Natura 2000 ha 
de fer-se de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d’aquests 
espais. Fins el moment en que es redacti el Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge de cada espai, les condicions que les han de regir seran les 
següents: 
 

- S’identificaran els trams de vies de comunicació especialment perillosos per a 
les espècies d’interès comunitari i es proposaran les mesures correctores 
oportunes que facilitin el pas dels individus i redueixin el risc d’atropellament. 

- En el marc de la avaluació de l’impacte ambiental de les infrastructures 
viàries, s’analitzarà, de forma preferent, la seva repercussió sobre hàbitats i 
espècies d’interès comunitari i es prioritzarà l’alternativa que no afecti les 
àrees amb la seva presència. També es garantirà que les mesures 
correctores que s’estableixi incideixin en la millora de la qualitat dels hàbitats 
d’interès comunitari i dels hàbitats de les espècies d’interès comunitari 
respectant els elements de valors geològic com els punts d’interès geològic – 
o geòtops- inventariats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge l’any 
2005. 

- En la construcció de noves infrastructures viàries s’aplicaran les mesures 
correctores adients amb l’objectiu d’assegurar la permeabilitat de les 
infrastructures per a la fauna silvestre.  

- La construcció, modificació o millora d’infrastructures viàries requerirà un 
informe favorable del DMAH en el que es defineixi les mesures correctores 
adients. 

- Els Plans Especials incorporaran aspectes relacionats amb les infrastructures 
viàries (infrastructures de prevenció d’incendis, el Pla de Camins Comarcal, 
les infrastructures i serveis públics), delimitant les zones més crítiques 
d’afectació en funció de la presència d’hàbitats i/o espècies d’interès 
comunitari.  
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5.3. LEGISLACIÓ 

• Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2002 
relativa a l’eficiència energètica dels edificis. 

• Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre 
avaluació i gestió del soroll ambiental. 

• Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000 per la que 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

• Directiva 97/62 del Consell, de 27 d’octubre de 1997, relativa a la conservació de la 
biodiversitat al territori de la UE, mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de 
flora i fauna silvestres. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 
hábitos naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Directiva 91/271 CEE, de Mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra 
la contaminació produïda per nitrats en l’agricultura. 

• Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres. 

• Conveni Europeu del Paisatge, realitzat a Florència el 20 de octubre del 2000. 

Normativa en l’àmbit estatal 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. (BOE num. 102, de 29 de abril de 2006). 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados (BOE núm. 15 de 18/01/2005). 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas (BOE núm. 298 - 14/12/1999). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE núm. 96 de 22/4/1998). 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres (BOE num. 74, de 28 de marzo de 1989). 

• Ley 38/1972 de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (BOE num. 309 de 
26/12/1972).  

• Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas (BOE 176, de 24-07-01)”. “Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios 
naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE num. 74, de 28 de marzo de 1989). 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 
7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
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mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre (BOE, núm. 151, 
de 25 de junio de 1998). 

• Real decreto 261/1996, DE 16 DE FEBRERO, sobre protección contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE nº 61, de 11 de marzo de 1996). 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitos naturales y de la flora 
silvestres (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995). 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990 de Protección de animales y plantas. Regula 
el Catálogo General de Especies Amenazadas (BOE num. 82, de 5 de abril de 1990). 

•  “Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrollla la ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico (BOE núm. 96, de 22.04.75). 

Normativa en l’àmbit autonòmic 

• Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (DOGC núm. 5374, de 
07.05.2009). 

• Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, 
de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d’adequació de les activitats 'incidència ambiental (DOGC núm. 4690 - 03/08/2006). 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3879 de 
8/5/2003). 

• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus (DOGC núm. 3915 de 1/7/2003). 

• Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/6/2003). 

• Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926, de 16-7-2003). 

• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC 3675, del 
11/07/2002). 

• Llei 6/2001, de 30 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC núm. 3407, de 12/6/2001). 

• Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (DOGC núm. 2861 de 6/4/1999). 

• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (DOGC 
núm. 2598 de 13/3/1998). 

• Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l'Ambient Atmosfèric (DOGC núm. 2223 de 28/6/1996). 

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català (DOGC, núm. 1807, de 11-10-
1993; correcció d’errades en el DOGC núm. 1825, de 24-11-1993). 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora del residus. (DOGC núm. 1776 de 28/7/1993). 

• Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 18-3-1988). 

• Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978 de 15/4/1988). 

• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (DOGC núm. 490 de 30-11-1984). 
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• Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC núm. 385 de 
30/11/1983). 

• Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC núm. 4378 de 5/5/2005). 

• Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora 
del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 
modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes (DOGC núm. 4353 de 
31/3/2005). 

• Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 4292 - 
31/12/2004). 

• Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya (DOGC núm. 4015 - 21/11/2003). 

• Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. (DOGC núm. 3594, 13-03-2002). 

• Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes (DOGC núm. 3447 de 
7/8/2001). 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten 
els seus annexos (DOGC núm. 2894 de 21/5/1999). 

• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC núm. 2865 de 
12/4/1999). 

• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees (DOGC núm. 2656 de 9/6/1998). 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats 
(DOGC núm. 2307 de 13/1/1997). 

• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental (DOGC núm. 1000 de 
3/6/1988). 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2022 de 
10-3-1995). 

• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
(DOGC 1931, de 8-08-94). 

• Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural 
(DOGC núm. 1714 de 1/3/1993). 

• Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus. Aprovat definitivament el 28 de juliol de 
2006. 

• Decret 328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

• Decret 329/1988, d'11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats 
sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques. 
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• Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel 
qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries. 

• Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l’acord del Govern de 8 de 
febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) 
alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància comunitària (LIC) 
(DOGC núm. 4337 de 7/3/2005). 

• Ordre de 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la Relació d’espècies protegides a Catalunya. 
(DOGC núm. 2377, de 23-4-1997). 

• Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre Protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya (DOGC núm. 493, de 12-12-1984). 

URBANISME I ORDENACIÓ 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4682, 24/07/2006). 

• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (DOGC núm. 4407, 
16.06.2005). 

• Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, 
d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia 
local (DOGC núm. 4291, de 30- 12-2004, p. 26612). 

• Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (DOGC núm. 3600, de 21-03-2002; correcció 
d’errades DOGC núm. 3642, de 24-5-2002; segona correcció d’errades, DOGC núm. 3677, de 
15-07-2002, p. 12782). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4682, 24.7.2006). 

• Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436, de 28-07-2005, p. 23360-23398). 

• Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, 
de 14 de març, d’urbanisme (DOGC núm. 4022, de 2/12/2003). 

• Pla Territorial de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla Territorial de Catalunya. (DOGC núm. 2032 de 31-3-1995). 

• Pla Director Territorial de l’Empordà (PDTE) (DOGC núm. 4474, de 20 d’octubre de 2006). 

• Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 2005. 

• Pla Director Urbanístic dels àmbits del Sistema Costaner integrats per sectors de sòl 
urbanitzable delimitat sense el Pla Parcial aprovat (PDUSC-2) 2005. 
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• Departament de Cultura 
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