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Article primer

És objecte d’aquesta Llei ordenar l’exercici de les com-
petències de l’Estat a l’arxipèlag dels Columbrets i el seu 
entorn marítim, a fi de coordinar-les amb les que dimanin 
del règim especial de protecció que es pugui establir en 
aquest espai natural.

Article segon

1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei comprèn l’arxi-
pèlag dels Columbrets i el seu entorn marítim. Aquest 
arxipèlag està format per quatre grups d’illes que emer-
geixen al Mediterrani, que disten aproximadament trenta-
una milles nàutiques des del far de l’illa Columbret Gran 
fins al far de Castelló, i que constitueixen uns afloraments 
dirigits de nord-oest a sud-est, paral·lels a la costa, delimi-
tats entre els paral·lels 39º 54’, 0 nord i 39º 50’, 5 nord, i els 
meridians 0º 39’, 0 est, i 0º 42’, 0 est, en un espai total 
d’unes tres milles nàutiques de nord a sud. L’arxipèlag 
està format per l’illa Grossa o Columbret Gran i altres 
illots que reben el nom de Ferrara o Malaespina, la Fora-
dada o Ferrera, Bergantí o Carallot, Cerquero, Churruca, 
Espinosa, Navarrete, Bauzà, la Sinyoreta, Montcolibre, 
Mascarat, Valdés, Lobo, Méndez Núñez, Jordi Joan, Pie-
dra Joaquín, Mendoza, Patiño i Ulloa.

2. L’extensió i els límits de l’àmbit marítim de l’arxi-
pèlag dels Columbrets són els definits per les quatre coor-
denades següents: límit nord, latitud 39º 56’, 0 nord. Límit 
sud, latitud 39º 49’, 0 nord. Límit oest, longitud 00º 37’, 5 
est. Límit est, 00º 44’, 0 est.

Article tercer

En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, queda prohibida 
qualsevol activitat que directament o indirectament pugui 
alterar els elements i la dinàmica dels ecosistemes exis-
tents en aquest, i en particular la integritat de la seva gea, 
fauna, flora, vegetació, aigües i atmosfera.

Article quart

1. La realització de qualsevol activitat en l’àmbit defi-
nit al número 2 de l’article segon que afecti competències 
estatals, requereix l’autorització de l’organisme compe-
tent de l’Administració de l’Estat, amb l’informe previ de 
l’entitat gestora del règim de protecció.

2. Especialment, l’autorització és necessària per a 
l’exercici de les activitats següents:

a) En matèria de pesca marítima, extracció de coral, 
activitats subaquàtiques i qualsevol altra de naturalesa 
nauticopesquera.

b) En l’exploració i explotació del subsòl marí.

Article cinquè

És publica l’acció per exigir davant els òrgans admi-
nistratius i de la jurisdicció contenciosa administrativa 
l’estricta observança de les normes de protecció que conté 
aquesta Llei.

DiSPoSiCió FiNAL

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions regla-
mentàries que siguin necessàries per al desplegament i el 
compliment d’aquesta Llei.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 18 de desembre de 1987.

JUAN CArLoS r.

 El president del Govern,
FELiPE GoNZÁLEZ MÁrQUEZ

28142 LLEI 30/1987, de 18 de desembre, d’ordenació 
de les competències de l’Estat per a la protec-
ció de l’arxipèlag dels Columbrets. («BoE» 303, 
de 19-12-1987.)

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 dels Columbrets, al mar Mediterrani, format 
pels diversos grups de les illes que el componen i el seu 
entorn marí amb el seu llit, constitueix una unitat natural 
d’alt valor científic. Aquest interès deriva del mateix origen 
geològic de les illes, volcànic del miopliocè, especialment 
rar a tota l’àrea mediterrània, així com dels endemismes de 
la flora i la singularitat de la fauna terrestres, de la situació 
de la fauna i flora marines a la vora mateixa de l’àmplia 
plataforma continental, de la gran riquesa pesquera i del 
seu valor de situació, que fan de les illes un lloc de pas 
d’ocells migratoris entre el nord d’Europa i el nord d’àfrica, 
i tot això sense perjudici de l’interès que representen les 
colònies de gavines i falcons que hi habiten. 

Totes aquestes raons configuren l’arxipèlag dels Colum-
brets com un ecosistema singular que es mereix una pro-
tecció especial, la qual es fa més palesa si es consideren les 
agressions de què ha estat objecte aquests últims anys, 
amb una pesca submarina abusiva, una extracció incontro-
lada de coral i una afluència massiva d’embarcacions i per-
sones que han posat en perill el fràgil equilibri del conjunt 
de les illes i del seu mar territorial circumdant.

Per això, i de conformitat amb l’article 45 de la Consti-
tució, l’Estat i la Generalitat Valenciana han coincidit en la 
necessitat de dotar l’arxipèlag dels Columbrets d’un règim 
d’especial protecció, coordinant i conjugant l’exercici de 
les seves competències constitucionals i estatutàries a fi 
de preservar els seus singulars valors naturals i cientí-
fics.

L’Estat, segons l’article 132.2 i 149.1 de la Constitució, té 
competència exclusiva sobre el mar territorial, el llit i el  sub-
sòl i, en general, sobre el domini públic marítim i els recur-
sos naturals existents, inclosa la pesca marítima o l’aprofita-
ment d’altres recursos econòmics; igualment, té atribucions 
en matèria de defensa, vigilància costanera, marina mercant 
o il·luminació de costes i senyals marítims; sense perjudici 
de la seva competència per a l’establiment de la legislació 
bàsica en matèria de protecció del medi ambient.

Per la seva banda, l’Estatut d’autonomia de la Comu-
nitat Valenciana, aprovat per la Llei orgànica 5/1982, d’1 de 
juliol, atribueix a la Generalitat Valenciana, a l’article 31.10, 
competència exclusiva sobre espais naturals protegits, 
d’acord amb el que disposa l’article 149.1.23è de la Cons-
titució espanyola, així com el desplegament legislatiu i 
l’execució, en el marc de la legislació de l’Estat i, si s’es-
cau, en els termes que aquesta estableixi, de tot el que fa 
referència a la protecció del medi ambient, i sense perju-
dici de les seves facultats per establir normes addicionals 
de protecció (article 32.6).

D’acord, doncs, amb aquesta distribució competencial, 
aquesta Llei no persegueix sinó ordenar l’exercici de les 
competències de l’Estat perquè conflueixin en un fi comú: la 
protecció de tots els elements i la dinàmica dels ecosistemes 
existents en el seu àmbit espacial d’aplicació i especialment 
de la integritat de la seva geografia, fauna, flora, vegetació, 
aigües i atmosfera; i s’institueix així un règim bàsic de pro-
tecció que estarà coordinat amb l’estatut especial que al seu 
moment pugui establir la comunitat autònoma.


