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Ca figura ^el pía especial:
funcions i proces y elaborad ó
(^amon %rtia i C^ius
El pía especial en el nostre ordenament
Els plans especiáis, com a figures de planificació territorial
i urbanística que incíouen el desplegament de les diferents
activitats sectorials, rroben el seu referent normatiu en el DL
1/1990, sobre refosa deis textos legáis vigents a Catalunya en
materia urbanística. Així dones, l'article 29.1 del Decret estableix que -en el desenvolupament de les previsions obtingudes
en els PTS, |..,] es podran redactar, si fas necessari, plans especiáis per a l'ordenació de recintes i conjunts artístícs, protecció
del paisatge i de les vies de comunicació, conservació de determinats ámbitsdel medí rural, I-..]».
Com a principal objectiu i característica deis plans especiáis podem dir que, a banda d'afectar sectors especi'fics del
territori i de no classificar sol (urba, urbanitzable, no urbanitzable), pretenen establir requeriments de protecció no coberts
per altrcs figures de planejament. Redueixen, dones, l'escala de
treball, i albora regulen els usos i activitats en un determinat
territori, prenent com a punt de partida la normativa de rang
superior que els precedeix.
De forma mes concreta, i en el cas de !a protecció deis
espais naturals, el pía especial delimita les diverses arees en que
pot funcionatitzar-se el territori, defineix les activitats compatibles i incompatibles, fixa les condicions d'edifícació i l'iís de les
construccions presents i futures i prohibeix la transformació
d'edificis o eiements singulars, a la vegada que subjecta a llicencia els usos i activitats permeses. També pot situar tora d'ordenació les incompatibilitats preexistents i utilitzar els mecanismes de les ordres d'execució i Texpropiació-sanció per remoure
els efectes de les conductes o actuacions il-legals. Igualment, la
seva aprovació comporta, entre altres, els efectes d'obligatorietat i executivitat, atesa la seva condició de norma jurídica.
La flexibilitat d'aquests Instruments d'ordenació i la seva
capacita! per regular un gran nombre d'aspectes difíciiment
abastables per cap altra mena de normativa, els ba convertir en
figures del tot idonies per a l'ordenació deis usos i les activitats
en els diferents ámbits sectorials. Es així, dones, que la Llei
12/1985, d'espais naturals, recull la figura urbanística del pía
especial sota la denominació de «pía especial de protecció del
medí natural i del paisatge», i estableix diverses disposicions
que consoliden la seva capacitat operativa (inelou mesures
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cautelars en la modificació de l'ús o de l'aspeete extetior deis
edifieis, els moviments de terres, la tala d'arbres i la coMocació
de cartells de propaganda visibles des de vies publiques). Des
del punt de vista jerarquic, l'article 6.4 de la Llei d'espais naturals estableix que «un cop un espai ba estat declarat protegit,
els Ajuntaments afectats han d'adequar llur plantejament
urbanístic, en un termini de dos anys, a les directrius del pía
especial de l'espai protegit».
Aquest darrer punt és d'una gran importancia, ja que dona
la possibilitat d'implementar normativa específica en una
determinada zona i amb posterioritat, esmenant així els possibles greuges que un primer procés d'ordenació hagi pogut
cometre per rao de manca de voluntat o de formació específica
del planificador local.
El Pía Especial de protecció del cap de Creus
Ais espais naturals que gaudeixen d'una figura específica de
protecció, els plans especiáis teñen per finalitat desenvolupar i
concretar e! regim que, a grans trets, ha definir previamenr la
disposició declaratoria. En el cas del Pare Natural de Cap de
Creus, la Llei 4/1998, de 12 de mar^, esrableix que per al seu
desplegament caldrá l'elaboració (a) del Fia Especial de protecció del medi natural i del paisatge, (b) el Pía rector d'ús i gestió,
així com (c) d'altres plans, normes i programes específies.
De manera parricular, i peí que fa al Pía Especial, aquest
haura de eontenir - c o m a m í n i m - les determinacions
aegüents:
a) L'esttuctura general de l'ordenació de l'espai protegit i les
actuacions necessaries per implantar-la.
b) Les directrius i les normes generáis d'ordenació, ús i gestió.
c) L'ordenació i la regulado deis usos i les activitats desenvolupats a l'ámbit de! Pare Natural.
d) La zonificació del territori terrestre i marí, amb la reglamentació detallada de cada zona.
e) La catalogació deis indrets amb eiements d'interés especialment rellevanr i la definició de les disposicions particulars que hi escaiguin.
f) L'inventari, la catalogació i la valoració de l'estat de
conservació deis sistemes naturals i de les especies animáis i vegetáis presents, i la disposició de mesures de
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El cíi/) Nitiff» es iijia de les ÍOJICS umh mes riquesa bioloj^ca del amjum del cap de Crt'KS.
Eí Pía Eípeáül ha d'idcnújicar lois íiqucsis vaiors, pTcservar-los i j)i)feiicjíir-li)s adcquadíímeni.

u)

protecció i regulació mes adeqiíades per a la seva conservació.
Les normes í,'enerÍL]ues ja incloses en cadascun deis anibits
a la Liei de protecció del cap de Creus, així com totes les
necessaries per assolir els nhjecrius estracéí^-ics de la conser\'ació de l'espai proteyit.
Elements d'informació i diagno.si

Amh la finalitat de zonificar eí territori i establir per ais
diversos polígons els usos admesos i aquells altres incompatibles
-mes enlla del que ja hayi pogut definir la mateixa Liei declaratoria-, el Pía Especial té com a primer objectiu identificar i situar
damunt l'espai els difercnts \-alnrs naturals i ecologics, així com
tots aquells altres elements urbanístics, d'intraestnictures i d'ordre
socioeconomic amb capacitat per articular i incidir en el territori.
Si ens centrem en el comporcament cstrictament ambiental -motiu baste de la preservació i materia d'analisi de qui
subscriu-, el Pía Especial baurá de posar a l'abast del planificador el ;^'ruix deis elements yeologics, de la flora Í de la fauna
que s'apleguen al territori creusenc. Contrariament, ¿com
podrem promoure entre els futurs visitants l'ús de determinades
vies o camins, sense conéixer si aquella afluencia pot perjudicar -posem-bi per cas- una au de presa singular, muir probablement rao de ser de l'escat de protecció del mateix paratge?
Tal \-egada aquesta informació ens sera igualment útil per definir normativa, com també per articular posteriorment els plans
d'usos i gestió i altres programes específics -d'ús públic, de
tecuperació d'especies, de reactivado económica, de promoció
del patrimoni cultural...
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Peí que fa ais elements biológics, el Pía Especia! del cap de
Creus ba d'incorporar el binomi medi contincntal-medi marí,
el qual esdevé una de les grans particularicats i riqueses de
l'espai protegit -el primer d'aquestes característiques al conjunt
de Catalunya-. Aquesta dualitat fa encara mes complexa la
tasca del planiflcador, ja que els valors d'un i altre ambit i eí
tractameni normaciu que ens caldra atorgar-los teñen ben pocs
aspectes en comú.
La recerca d'informació que es demana consisteix a aplegar
en un mateix dncument i fnrmat tot alió que fins al momcnt es
coneix de la zona estudiada. Fem referencia, basicament, ais llibres, treballs i arricies publicats, tot i que també cal teñir molt
en compte les obser\'acions prou contrastades que ens puguin
aportar observadors locáis. En el cas del cap de Creus, per
exeinple, han estar de gran valor les informacions subministrades pels submarinistes professionals en relació amb la naturalesa
i característiques del íons man'. No debades les prospeccions
fetes per investigadcjrs son mes aviat escasses i només aportarien
una visió parcial, enfront de l'óptica - n o tan científica pero
igualment útil- d'aqueli que s'hi capbussa dia rere dia.
Com a íimbits rematics sobre els quals ha calgut ia recerca
d'informació -i sempre en referencia al medi natural-, pcxiem
esmentar els de íes comunitats vegetáis, les especies de la fltira,
els animáis invertehrats, els peixns, els amfihis i réptíls, les aus
o els mamffers, entre altres.
Mes enllá de la recollida i síntesi de la informació existenr, la qual sovint ens justifica els valors que han portat flnalment a la preservació de l'espai, esdevé una tasca fonamental
procedir a la diagnosi o avaluació del conjunt d'elements abans
ctmsiderats, I aixó vol dir, en deHniti\'a, destriar el gra de la
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de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
(UlCN) pLitser son els mes coneguts. La tortuga mediterránia
(Testudo hermanni) i cl xoriguer petit (Falco naiiijiíuiní) son
ducs especies de la fauna presents fins fa ben poc a la zona i
que apareixcn en aquests catálegs. El fet que les destaquem
com a amena9ades a nivell mundial ens pot donar una idea de
la importancia que cindrien campanyes de reintroducció i de
preser\'ació deis seus babitats al cap de Creus. Sembla evident,
dones, que el Pía Especial no pot deixar de banda aquesta
sicuació, mes si tenim en compte que és d'aqucst document que
s'biiuran de derivar amb posterioritat el Pía rector d'ús i gestió i
altres programes específics.
Tanmateix, en una visió mes local, és el mateix planificador qui baurá de teñir coneixement de les especies en perill en
el seu context propen L'águila cuabarrada {Hieraeiiis fasciatus),
en forta davallada al conjunt de Catalunya i de la seva área de
distribució, és per exemple una de les especies presents al cap
de Creus -n'bi trobem dues parelles- i que haurem de considerar dins d'aquesta classificació d'animals amenagats.

Ek mtdilrranqiiis son liimacs suhinarim que ¡rrcscmcn formes
i colüYS soTlTrcnaim, com iu.jncsta Flahelljna affinis.

palla, fer émfasi en aqiiells elements mes característics o singulars i localitzar arees d'inrerés o sectors de risc, sempre amb cl
darrer ohjcctiu d'implemuntar mesures de protecció, vigilancia
ü afavoriment de les especies i els ecosistemes.
Criteris per a Tavaluació deis elements
que caracteritzen l'espai

Un tercer atribuí a Tbora d'establir una diagnosi és el de la
raresa. Una planta pot ser rara -també en podríem dir escassano pas perqué c! seu babitat hagi estat destruít o suporti la
recoblecció d'uns i altres, sino peí fet que en pocs Uocs es
donin les condicions necessáries per tal que s'bi pugui establir.
Si a mes pateix una regressió poblacional o de la seva área de
distribució per les raons que siguin, Uavors pt)drem dir que a
banda de ser rara es troba també amenazada.
I finalment, cl nivell de pttitecció que estabicix la legislació del país o internacional -ens reterim, en el nostre cas, a

Boiiíi ¡kiri del iiioml mird dd cap de CTCUS t'.s ri!L"(j?iL'íí!¡£ ¡yel Pía Especial
com a área d'apecial vtdor ecoló^^c í paimt^süc. En cujucst ais, J)en),
el mateix texi declarawri s'avan^a i ja reL"oiu'i.v iu¡nesis valors en
quaií/icHT el sector com a ñrfíi de resL'n'íi iniegral.

La diagnosi o avaluació deis elements biologics que singularitzen l'espai es fa atenent diversos criteris, tots igualmenr
valids i a considerar segons el parer del planificador. Quan es
tracta d'espccies de la fauna u de la flora, es teñen presentí en
primer Uoc atributs d'endemisme. Aixo vol dir que la planta o
animal sigui característic d'aquell Uoc concret i només se'l
pugui trobar alia. Ara mes que mai, dones, protegir un territori
equivaldrá a preservar una determinada especie.
De manera concreta al cap de Creus, i peí que fa a la flora,
podem esmentar la umbeMífera Scscíi elütum subcsp. fancnyü i
el limoni Liniijiiiiíin ^cronciiSL' com a específics de la zona. Val a
dir que baiirem també de considerar altres endemismes regionals, que si be no son exclusiiis del territori creuscnc, sí que
troben en aquests paratges un deis seus pocs refugis en una área
de distribució sovint no gairc mes amplia. Aquest és el cas, per
exemple, de l'armeria marina {Armcria rusc/nonensísj o del
limoni í-íinonium virgato + iremolsL
El grau d'amenat;;a és un altre deis factors o parametres a
teñir en conipte. A una gran escala, diversos organismes intcrnacionals que treballen en el camp del medi ambient ja elabiiren les seves propies llistes d'especies amena^ades. Els catálegs
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ment representaJes la vegetació J e pradells, les brolles silicícoles, el mosaic de brugueres de fonda!, les comunitats higrofiles,
així com petites iones d'aiguamolls - a Rogamos i al pía deis
Estanycts-, amb canyissars i bogars, jonqueres i prats higrófils.
N o cal dir que forga de les especies esmentades per rao del seu
endemisme, grau d'amenai;a, raresa o nivell de protecció creixen i habiten aquests paratges del territori creusenc.
De manera similar, ara pero al medi marí, esmentarem la
Massa J'Or, illot al mateix extrem del cap de Creus i a poc mes
de 600 m J e la costera. La gran diversitat d'espécies d'aquest
fons - q u e actúa al mateix temps com a área de reprodúcelo-,
l'exccl-lent cstat J e les comunitats corablígenes, així com la
presencia habitual Jel ñero (fins a 15/16 inJividus per immersió) i de tota mena de peix pelágic i J e pas (espet, bonítol, liobarro...), ens fan Jestacar especialment aquest sector.
L'elaboració de normativa específica
i el programa d'actuacions

En 11)1 LDIKL'-V! Lililí L'l lid ai¡> de Crcus icncn laiít L's¡)a"iiil laiomciú
les íircL's lutmidcs. ja que aneccren ei¡)ecies hen áhiinies a ks que san
de disirihució general td amjum de l'eíixu. El Pía Es¡Kdal ha de
ltJCaJit;arajniv)i(L'7i[mL')H aquena mena ÍÍ'/IÍI/ÍÍIÍIIS,
A la ímtitgt!, l'L'mfxissomc'JU de Rabassers.

directives cnmuniriiries- csdevé iyualmtnt un criteri J e valoració. Si el pLinejament especial ha de ser tothora document de
referencia per al gestor de l'espai, sembla ciar que haura de
recollir el cnnjunt de les especies damunr les qiials - j a per lleirecau un primer estar de preservació.
T o t s els criteris o atributs que fins ara h e m esmentat per al
cas de les especies poden ser també apiicats en reterir-nos ais
h a b i t a t s o ecnsistemes. U n s i altres c o n f o r m e n u n p r i m e r
ni\-ell d'analisi. La seva síntesi, suma o valoració ponderada
h a u r a n de d o n a r lloc mes e n d a v a n t a la d e t e r m i n a c i ó deis
cspais o arees d'interés. A i x í dones, una zona c o n c r e t a del
tcrricori pot reñir un gran valor ecolo^'c peí tet que s'lii aplet;uin plantes cndemiqucs, aus amena^ades, talgueres escasses i
habitats sota protecció comunitaria. Presencia d'ambients o
especies singulars, bnna biodiversitac o óptims estats J e conservació poden ser arributs prou v•MiJ^ per tal que el planificaJor
Jestaqiti una Jetermin;iJa zona.
A l c a p J e C r c u s t e n i m molts bons exemples d'aquesta
mena d'espais, sejiurament bcn representats al litoral nord,
entre la cala Tamariua i la punta d'en Codera. T o t aquest ampli
territnri, que el inateix tcxt que estableix el Pare Natural qualitica en fíran part cnm i.le reser\'a integral, es caracteritza per ser
el paisacge mes representatiu i ben conservar a la península de
Creus, Es aquí on les comunirats vegetáis s'adapten a les extremes conJicions climaticjiies i ambientáis, albora que configuren
amb l'element petri un escenari únic al conjunc de Catalunya.
A banda del cadequer i les seqüéncies J e cinyells vegetáis a partir de la costera - c o m u n i t a t s J'arméria marina, J e plantatge
marí i bufalaga, i J e coixinets espinosos-, lii trobem a basta-
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Tal i com ja s'ha avanzar algunes ratlles mes amunt, pero,
el darrer objectiu d'aquesta mena d'instruments d'orJenació és
establir nomiativa específica per a la regulació deis usos, O dit
en altres paraules, arribar a consensuar un reglament que -sense
amhigüitats- ens serveixi per a la correcta gestió de l'espai.
El regim urbanístic, la senyalització, les edificacions, obres
i instablacions, les infraestructures, els tancaments, les activitats agrícoles i ramaderes, els aprofitaments forestáis, la circulació motoritzaJa, l'accés públic o les proteccions de la gea, la
flora i la fauna, son aspectes en els quals caldrá que incideixi la
norma. L'anáüsi de la informació i la diagnosi efectuats en una
primera fase esdevenen fonamentals a fi i efecte de determinar
les c o m p a t i b i l i t a t s i i n c o m p a t i b i l i t a t s per a c a J a s c u n deis
amhits de regulació. A m b un major coneixement de causa, el
planejament especial podra definir ara acuradament els usos
admesos i aquells que h a n d'estar exclosos a les árees o sectors
en qué es zonifiqui el territori, mes enlla del que ja establia inicialment la llei declaratoria de l'espai.
La formulació d'un programa d'actuacions és de ben segur
el darrer deis objectius del planejament especial, si bé el grau
de concreció pot ser t a n relatiu que en molts casos ens caldrá
un desenvolupament posterior mitjangant documents específics. Sobre la base J e la diagnosi efectuada, que ens haura
assenyalat els punts forts i els punts febles, e! programa incidirá
en aspectes ben diversos, c o m ara la gestió Jel cicle hidrológic,
la restauració deis sistemes naturals, les mesures forestáis, les
actuacions de millora paisatgística i de l'edificació, i les intervencions J a m u n t la fauna, la flora i els ecosistemes en general.
IJealment i per a caJascuna de les actuacions plantejaJes
-sovinc aplegades en línies estratégiques-, hom determinará una
área o ámbit d'actuació, uns objectius i unes directrius a seguir,
unes accions particulars, uns responsables per tal de portar-les a
tenue, un cost estimat i un calendari o ordre de prioriCat que ens
inJiqui la seqüéncia e n qué les haurem de p o n a r a tenue.
Ramón Fortia i Rius és bioleg-consullor ambiental,
membre de l'cquip redactor del Pía Especial del cap de Creus-
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