
HONORABLE SENYOR  
 
 
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), inscrita al Registre d’Associacions de 
Barcelona, amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 97, baixos, 08024 de Barcelona i 
representada pel seu Vicepresident Segon en Francesc Espinal Trias, EXPOSA: 
 
Que en data 24 de març de 2015 es va publicar al DOGC Edicte pel qual se sotmetia a 
informació pública el projecte d’Ordre de modificació dels annexos 1 a 6 del document 
normatiu del Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 
222/2008, d’11 de novembre 

 
Que mitjançant el present escrit, i a l'empara de l'article 79 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la que subscriu 
formula en relació al projecte de referència les següents 

 
AL·LEGACIONS 

 
 

Primera: Informe del Consell de Protecció de la Natura 
 

A la documentació consultada no sembla que consti informe del Consell de Protecció de la 
Natura. D’acord amb l’art. 35 de la Llei d’Espais Naturals (Llei 12/1985, de 13 de juny), el CPN 
és el màxim òrgan consultiu en matèria de protecció de la Natura. Si tal com recull el text del 
projecte d’ordre l’objectiu de la modificació dels Annexos 1 a 6 del Decret 222/2008 és 
“millorar l’estat de conservació del patrimoni natural de l’espai natural protegit”, seria 
altament recomanable que hi constés l’informe d’aquest òrgan.  
 
A més, som al davant d’un espai de protecció especial del capítol IV de la LEN de 1985. D’acord 
amb els arts. 5 i 21.1 de la mateixa LEN en un termini breu, el Parc comptarà amb un pla 
especial de protecció del medi natural que compatibilitzi, reguli i/o limiti els diferents usos del 
Parc. Mentre, les Illes Medes gaudeixen d’un instrument necessari de regulació dels intensos 
usos que suporta. El PRUG de les Illes és, en absència del PE del Parc, l’instrument més 
rellevant de cara a la conservació dels seus valors naturals. Per aquest motiu, seria molt 
important que el CPN pogués fer la seva aportació al respecte. No té cap sentit demanar els 
informes als organismes que figuren a l’expedient i, per contra, obviar el rol del CPN atès que 
es tracta de contribuir a una més acurada relació dels usos i la conservació dels ecosistemes 
marins d’aquest petit arxipèlag. En aquest sentit considerem altament necessari recavar el 
corresponent informe del CPN. 
 
 
Segona: Dades científiques considerades 
 
L’objectiu de la normativa modificada que es proposa és en realitat doble: “millorar l’estat de 
conservació del patrimoni natural de l’espai natural protegit” (abans esmentat) unit al de la 
“mínima afectació possible sobre l’activitat de busseig de la zona, i principalment sobre el 
sector empresarial dedicat a la gestió d’immersions a la Reserva”. No sembla una dicotomia 
fàcil, però sigui com sigui, qualsevol millora en la conservació del medi comporta un increment 
en l’atractiu per a la visita subaquàtica de l’indret. Nogensmenys trobar l’equilibri en aquest 



afer ja entenem que no és una tasca fàcil. També som conscients que el DARPMN té 
habitualment un marcat biaix permissiu de les activitats comercials del medi per sobre de les 
de conservació estricta. No és cap secret. Per aquest motiu temem que en cas de conflicte, es 
donarà prioritat al segon element de la motivació de l’Ordre. 
 
No tenim cap dubte que les Medes són un entorn altament prospectat i monitoritzat. Des de la 
Llei de protecció el fons marí de els illes del 1990 hi ha hagut una constant aportació de dades 
sobre el seu estat de conservació. La fonamentació del projecte d’ordre explicita els diferents 
estudis de base que serveixen per posicionar-se sobre la modificació dels annexos del PRUG de 
les Illes. Sobta comprovar que els estudis més recents datin de 2012 i no es disposi (o no 
s’hagin tingut en compte) d’estudis més recents.  
 
Igualment, el canvi bàsic normatiu comporta que es suprimeixen les quantitats diàries 
màximes d’immersions permeses per prendre una base anual i simultània per zones. No estem 
dient que sigui una pitjor consideració per al medi, però com diu el projecte, per avaluar 
l’encert o no d’aquest canvi cal un nivell de seguiment més constant de l’espai natural per 
detectar les evolucions negatives de forma més immediata i, si cal o no limitar puntualment les 
activitats, variar les zones. Potser és un canvi positiu però malauradament el Parc com a tal és 
molt possible que no compti amb recursos suficients per poder verificar aquesta problemàtica 
amb rapidesa, atesa la situació general de tots els espais naturals de forta regressió dels 
recursos econòmics. Les evolucions positives o negatives es comprovaran ex post, quan en 
realitat només es podrà reaccionar de forma àgil respecte de les positives, però no de les 
negatives. Un sistema de control ex ante ajuda a valorar en tancar l’exercici i admetre un ús 
més intens en la propera campanya o a l’inrevés. 
 
Palesar aquesta preocupació enllaça un cop més amb les dades del projecte. Efectivament, el 
document- patró de les immersions totals anuals per zones que ara es permetrà conté dades 
fins al 2012. Insistim en què molt probablement es disposi de dades fiables per al 2013 i 2014 
que serien essencials de ser analitzades. Bàsicament perquè les dades que ara serveixen de 
base són els mitjanes d’immersions per zones entre 2008 i 2012. Podria ser un bon criteri, però 
el problema és que les xifres d’immersió han anat decreixent des de 2008 i 2009, de forma que 
els darrers anys registrats (contemplats a la documentació) hi havia menys activitat sobre el 
medi. Partir de la mitjana implica que numèricament s’autoritzarien ara més immersions que al 
2012. Disposar de les dades de 2013 i 2014 permetria veure si aquesta tendència va continuar i 
reformular el criteri de dades mitjanes per uns altres escenaris on hi hagués un forquilla 
màxim- mínim que donés marge real i normat el gestor del Parc. 
 
Per tot això exposat, es 
 
SOL·LICITA  
 
Que s’admetin a aquest escrit, sigui unit a l’expedient de referència, i, atesa la condició 
d’interessada d’aquesta Associació, es tingui per formulades les anteriors al·legacions i siguin 
preses en consideració per a la resolució del present expedient. 
 
Barcelona, 31 de març de 2015 
 
 
 

 
HONORABLE SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI 

NATURAL 


