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10513 LLEI 14/1991, de 29 d’abril, de creació del Parc 
nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de 
Cabrera. («BOE» 103, de 30-4-1991.)

JUAN CARLOS I,

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

L’arxipèlag de Cabrera forma part del domini públic de 
l’Estat i està afecte al Ministeri de Defensa des que l’any 
1916, i per Reial ordre de la presidència del Consell de 
Ministres de 25 de juny, va ser declarat d’utilitat pública i 
subjecte a expropiació forçosa per motius de seguretat de 
l’Estat.

Pertanyent al municipi de Palma de Mallorca, està 
constituït per dues illes majors, Cabrera i Sa Conillera, i 
una sèrie d’illots, que sumen en conjunt 1.836 hectàrees 
de superfície. Es tracta avui dia de l’extensió insular més 
gran de la Mediterrània que roman sense urbanitzar; cons-
titueix l’àrea natural més ben conservada de les Balears, 
ja que la seva afecció a la defensa l’ha sostret íntegrament 
a l’ús turístic i és, així mateix, el més gran dels petits arxi-
pèlags espanyols, tant per la seva extensió geogràfica 
com pel nombre d’illes i illots que el formen. Està situat a 
uns 10 quilòmetres al sud-oest de Mallorca i s’estén al 
llarg d’un eix nord nordest i sud sudoest, de manera que 
constitueix la prolongació emergida de la serra de Lle-
vant, de Mallorca.

Els estudis realitzats sobre el medi físic, la fauna, la 
flora i les comunitats biòtiques de l’arxipèlag de Cabrera 
han posat de manifest les qualitats geogràfiques i ecolò-
giques de la zona i, per tant, la necessitat de la seva con-
servació.

L’arxipèlag és, en conseqüència, un ecosistema de 
notable interès, tant per la seva situació d’escassa altera-
ció com per les seves possibilitats d’estudi i investigació.

Per això, i d’acord amb l’article 45 de la Constitució, 
s’ha vist la necessitat d’aplicar a l’esmentat arxipèlag un 
règim especial de protecció d’acord amb les categories 
que considera l’article 12 de la Llei 4/1989, de 27 de març, 
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 
silvestres.

D’acord amb això, s’estima necessari declarar l’arxi-
pèlag de Cabrera Parc nacional maritimoterrestre, figura 
que ofereix les més àmplies garanties de protecció, i 
alhora adoptar els mecanismes necessaris per compatibi-
litzar aquestes garanties amb els interessos de la defensa 
nacional.

Article 1. Objecte.

1. Per ser d’interès general de la nació, es declara 
l’arxipèlag de Cabrera, juntament amb les aigües i fons 
marins que l’envolten, Parc nacional maritimoterrestre de 
la xarxa estatal, d’acord amb l’article 22.3 de la Llei 4/1989, 
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 
silvestre.

2. La protecció d’aquest espai té per objecte:
a) Protegir la gea, flora i fauna, tant terrestre com 

marina, i els fons marins, així com el paisatge i els valors 
culturals que contenen.

b) Conservar els sistemes naturals que hi ha en el 
seu àmbit territorial i col·laborar en programes internaci-
onals de conservació.

c) Assegurar la preservació, el manteniment i l’esta-
bliment dels biòtops i els hàbitats.

d) Contribuir a la recerca científica dels seus valors 
naturals, així com a fomentar les activitats educatives i cul-
turals que permetin un millor coneixement d’aquest espai.

e) Aportar a la xarxa estatal de parcs nacionals aspec-
tes significatius dels sistemes naturals lligats a les zones 
costaneres i la plataforma continental mediterrànies.

f) En general tot el que es refereixi a la conservació 
del medi físic.

3. Aquesta declaració és compatible en tot moment 
amb la seva naturalesa jurídica de domini públic, afecte a 
la defensa nacional.

Les actuacions d’ensinistrament que es derivin 
d’aquesta afectació tenen lloc en les modalitats i amb les 
limitacions que s’estableixin en el pla especial que es 
redacti amb aquesta finalitat, una vegada elaborat el pla 
rector d’ús i gestió del parc nacional.

Article 2. Àmbit territorial.

El Parc nacional de Cabrera comprèn l’arxipèlag 
d’aquest nom i el seu entorn marítim, definit per la totali-
tat de la superfície terrestre, marítima i submarina com-
presa entre els punts geogràfics següents:

39º 13’ 30’’ N   2º 58’ 30’’ E
39º 13’ 30’’ N   3º 30’’ 30’’ E
39º  6’ 30’’ N   3º 30’’ 30’’ E
39º  6’ 30’’ N   2º 53’ 30’’ E
39º 10’ 30’’ N   2º 53’ 30’’ E

Article 3. Règim jurídic de protecció. 

1. Sens perjudici del que preveu la Llei 4/1989, que-
den prohibides al parc totes les activitats que suposin una 
explotació directa dels recursos naturals.

Se n’exceptua la pesca artesanal tradicional de caràc-
ter professional, que s’ha de realitzar d’acord amb les 
determinacions que amb aquesta finalitat assenyali el pla 
rector d’ús i gestió a què es refereix l’article 6.

2. La navegació per l’interior de les aigües del parc 
es limita a la necessària per al compliment del que s’ex-
posa a l’article 1.3, la pesca artesanal assenyalada a l’apar-
tat anterior, la derivada de l’ús públic i de la gestió del 
parc, així com del compliment dels convenis de seguretat 
i salvament en el mar.

3. Queda prohibida la pràctica de submarinisme, lle-
vat que hi hagi autorització expressa, en els termes i les 
condicions que estableixi el pla rector d’ús i gestió, conce-
dida amb fins de recerca, conservació i, si escau, ús 
públic.

Article 4. Òrgans de gestió i mitjans econòmics. 

1. La gestió del parc correspon a l’ICONA, que ha 
d’atendre amb càrrec als seus pressupostos les despeses 
necessàries per a les activitats de conservació, ús públic i 
recerca, i en general per a la gestió correcta.

Tenen la consideració d’ingressos:
a) Els provinents de les partides que per a aquestes 

finalitats s’incloguin en els pressupostos generals de l’Es-
tat.

b) Els procedents de tota classe d’aportacions i sub-
vencions d’entitats públiques i privades, així com dels 
particulars.

c) Tots els que es puguin obtenir com a conseqüèn-
cia de concessions i autoritzacions per utilització de ser-
veis al parc, en la forma que es determini en el pla rector 
d’ús i gestió.

2. El director general de l’ICONA ha de nomenar el 
director del parc.

3. Per coordinar els aspectes que es derivin del que 
s’indica a l’article 1.3, el ministre de Defensa ha de nome-
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nar un director adjunt del parc, el qual, en col·laboració 
amb el director, ha de vetllar pel compliment del que esta-
bleixi el pla especial a què es refereix l’article 6.3.

Article 5. Patronat. 

1. El patronat, definit a l’article 23 de la Llei 4/1989, 
està integrat pels membres següents:

El president, que és nomenat pel Govern de la nació, a 
proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Un representant de cadascun dels ministeris de 
Defensa, d’Obres Públiques i Urbanisme, d’Educació i 
Ciència, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de Transports, 
Turisme i Comunicacions.

Tres representants de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears.

Un representant del Consell Insular de Mallorca.
Un representant de l’Ajuntament de Palma.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
Un representant de les confraries de pescadors.
Un representant de l’Institut Espanyol d’Oceanografia 

(IEO).
Dos representants de les associacions conservacionis-

tes, l’un de les d’àmbit balear i l’altre de les d’àmbit naci-
onal. 

El director del parc.
El director adjunt del parc. 

2. El patronat funciona en ple i en comissió perma-
nent. Es poden constituir grups de treball.

3. La comissió permanent del patronat està integrada 
pels membres següents: 

El president del patronat.
Els representants dels ministeris de Defensa, d’Obres 

Públiques i Urbanisme, d’Educació i Ciència, d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, i de Transports, Turisme i Comu-
nicacions.

Els representants de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears.

Els representants del Consell Insular de Mallorca i de 
l’Ajuntament de Palma.

El representant de l’Institut Espanyol d’Oceanografia 
(IEO).

El representant de les associacions dedicades a la 
conservació de la naturalesa balear.

El representant de les associacions dedicades a la 
conservació de la naturalesa d’àmbit nacional.

El director conservador.
El director adjunt del parc.

Article 6. Pla rector d’ús i gestió. 

1. De conformitat amb l’article 19 de la Llei 4/1989, 
s’ha de redactar un pla rector d’ús i gestió que ha de tenir 
una vigència màxima de sis anys i ha de contenir almenys 
les determinacions següents: 

a) Directrius generals d’ordenació i ús del parc i la 
seva zonificació.

b) Normes de gestió i actuació necessàries per a la 
protecció i conservació dels valors naturals, incloent-hi 
les prioritats de recerca.

c) Normes de regulació de la navegació, el submari-
nisme i la pesca artesanal en les aigües del parc, d’acord 
amb l’article 3, punts 2 i 3, d’aquesta Llei.

d) Directrius per a l’ordenació de l’ús públic, inclo-
ent-hi les èpoques i àrees en què cal restringir la presèn-
cia de visitants. 

2. El pla rector d’ús i gestió ha de ser sotmès a infor-
mació pública i, amb l’informe previ preceptiu del Ministeri 
de Defensa i del patronat, s’ha d’aprovar per Reial decret, a 
proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

3. El pla rector d’ús i gestió pot desenvolupar les 
seves determinacions a través de plans especials.

S’ha de redactar com a mínim un pla especial per a la 
regulació de les activitats derivades del que preveu l’arti-
cle 1.3 d’aquesta Llei, que ha de ser aprovat pels ministe-
ris de Defensa i d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 7. Règim sancionador. 

És aplicable a aquest parc nacional el règim d’infracci-
ons i sancions de la Llei 4/1989.

Es consideren, a més, infraccions administratives la 
navegació i la pràctica del submarinisme en les aigües del 
parc, així com fondejar a l’arxipèlag sense tenir l’autorit-
zació corresponent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–El patronat a què es refereix aquesta Llei ha 
de quedar constituït dins dels tres mesos següents a la 
seva entrada en vigor.

Segona.–El pla d’ordenació dels recursos naturals de 
l’arxipèlag de Cabrera s’ha de redactar en el termini d’un 
any, comptador a partir de l’entrada en vigor de la Llei.

Tercera.–El pla rector d’ús i gestió s’ha de redactar a 
continuació del d’ordenació dels recursos naturals, en un 
termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de 
l’aprovació d’aquest últim.

Quarta.–Es faculta el Govern per dictar les normes neces-
sàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei. 

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 29 d’abril de 1991.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


