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Ebenisteria artística. Arts aplicades de la fusta.
 Mobiliari.
Enquadernació artística. Enquadernació artística.
Esmalts. Esmalt artístic al foc sobre metalls.
Fotografia i processos de reproducció. Gràfica publicitària.
 Il·lustració.
 Fotografia artística.
Modelisme i maquetisme. Moblament.
 Arquitectura efímera.
 Aparadorisme.
 Elements de jardí.
 Projectes i direcció d’obres de decoració.
 Mobiliari.
 Modelisme industrial.
 Modelisme i maquetisme.
Motllos i reproduccions. Arts aplicades a l’escultura.
 Arts aplicades del metall.
 Modelisme i matriceria ceràmica.
Musivària. Mosaics.
Talla en pedra i fusta. Arts aplicades de l’escultura.
 Arts aplicades de la fusta.
 Arts aplicades de la pedra.
Tècniques ceràmiques. Ceràmica artística.
 Paviments i revestiments ceràmics.
 Modelisme i matriceria ceràmica.
Tècniques de gravat i estampació. Edició d’art.
 Gravat i tècniques d’estampació.
 Il·lustració.
Tècniques de joieria i bijuteria. Bijuteria artística.
 Joieria artística.
Tècniques d’orfebreria i argenteria. Orfebreria i argenteria artístiques.
Tècniques de patronatge i confecció. Estilisme d’indumentària.
 Modelisme d’indumentària.
Tècniques del metall. Arts aplicades de l’escultura.
 Arts aplicades del metall.
Tècniques murals. Arts aplicades al mur.
Tècniques tèxtils. Art tèxtil.
 Colorit de col·leccions.
 Estampacions i tintatges artístics.
 Estilisme de teixits de calada.
 Teixits en sota lliç.
Tècniques vidrieres. Arts del vidre.
 Arts aplicades al mur.
 Vidrieres artístiques.

Especialitats Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i de disseny i títol declarat equivalent conforme
al Reial decret 440/1994, d’11 de març, i a l’Ordre de 14 de maig de 1999.

  

CAP DE L’ESTAT
 4461 LLEI 1/2007, de 2 de març, de declaració del Parc 

Nacional de Monfragüe. («BOE» 54, de 3-3-2007.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La xarxa de parcs nacionals d’Espanya és un sistema 
integrat per a la protecció i gestió d’una selecció de les 

millors mostres del patrimoni natural espanyol. Conforma 
un sistema comprensible de la representació ecològica 
del país amb una personalitat pròpia en el qual s’integren 
els parcs nacionals i s’assegura un denominador comú 
basat en la seva preservació. L’organització del sistema, i 
la seva vertebració dins del marc de l’organització territo-
rial de l’Estat, suposa una aplicació manifesta dels princi-
pis de col·laboració, cooperació i voluntat comuna entre 
les administracions. Els parcs nacionals són, doncs, 
espais naturals protegits declarats per llei d’interès gene-
ral de la nació en el marc de la voluntat conjunta de 
l’Administració de l’Estat, i de les administracions autonò-
miques implicades, d’incorporar a la xarxa una mostra de 
patrimoni natural perquè la considera única, singular i 
representativa.

Des d’aquesta perspectiva, l’òrgan de govern de la 
Comunitat Autònoma d’Extremadura va remetre al 
Govern amb data 12 de gener de 2006 la proposta de 
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declarar Monfragüe Parc Nacional. La proposta, sobre la 
qual prèviament ha emès informe l’Assemblea Legislativa 
de la dita Comunitat Autònoma amb data 22 de desembre 
de 2005, és el resultat del procés de planificació dut a 
terme en el si d’aquesta Comunitat Autònoma. Un procés 
que conclou amb l’aprovació, mitjançant el Decret 186/2005, 
de 26 de juny, del Pla d’ordenació dels recursos naturals 
del Parc Natural de Monfragüe.

A partir d’aquesta proposta, el Ministeri de Medi 
Ambient, juntament amb la Junta d’Extremadura, ha ela-
borat un avantprojecte de Llei de declaració del Parc 
Nacional de Monfragüe per remetre’l a les Corts Generals. 
Aquest avantprojecte de Llei va ser elevat al Consell de 
Ministres, que va acordar tramitar-lo com a projecte de 
Llei.

Es tracta, amb això, tant d’incorporar Monfragüe a la 
xarxa de parcs nacionals com a espai singular, únic, irre-
petible i representatiu, com de consolidar amb Monfra-
güe la xarxa de parcs nacionals com a referent territorial 
on practicar, al servei de tots els ciutadans, la conservació 
de la biodiversitat. La singularitat i riquesa faunística de 
Monfragüe, la varietat de les seves formacions vegetals, 
l’espectacularitat paisatgística i l’interès geomorfològic 
constitueixen un patrimoni natural i cultural d’indubtable 
valor científic, recreatiu i educatiu, que justifica declarar 
d’interès general de la nació la seva conservació. Amb 
això s’incorpora a la xarxa de parcs nacionals una de les 
millors mostres de patrimoni natural espanyol, correspo-
nent als sistemes naturals més extensos i representatius 
del nostre país.

La declaració culmina un llarg camí en pro de la pro-
tecció de Monfragüe. Un camí iniciat ja a finals de la 
dècada dels setanta en declarar-se mitjançant el Reial 
decret 1927/1979, de 4 d’abril, el Parc Natural de Monfra-
güe, vistes les singulars característiques de la seva flora, 
fauna i paisatge. A aquesta declaració inicial, i per tal 
d’assegurar la conservació de la integritat dels ecosiste-
mes presents a l’espai i impedir influències negatives 
exteriors sobre els valors intrínsecs de la zona, s’hi va 
sumar el maig de 2004 la de «ZEPA, Monfragüe i Deveses 
de l’Entorn», així com l’ulterior reconeixement de la 
UNESCO el juliol de 2003 del territori com a Reserva de la 
Biosfera. Aquesta Llei, que estableix la delimitació del 
territori proposat com a Parc Nacional i com a Zona Peri-
fèrica de Protecció, consolida aquesta situació establint 
una unitat de conservació coherent, sobre la premissa de 
la situació focal del Parc Nacional, per a un conjunt de 
116.160 hectàrees.

La Llei també incorpora un mandat executiu a les 
administracions públiques perquè, en el termini de tres 
anys, de comú acord amb els titulars implicats i fent pre-
valer els acords voluntaris, es reordenin i suprimeixin, si 
s’escau, determinats usos, instal·lacions o activitats 
actualment presents a l’interior del territori i que són 
incompatibles amb la figura de Parc Nacional. Igualment 
s’inclou en aquest mandat el d’executar actuacions per 
restaurar formacions vegetals alterades, així com per eli-
minar cobertes forestals exòtiques. Tot això amb la inten-
ció d’assegurar, a curt termini, la total coherència entre el 
Parc Nacional de Monfragüe amb la caracterització 
genèrica determinada per al conjunt d’espais inclosos en 
la xarxa de parcs nacionals.

Finalment, aquesta declaració és la primera que es 
produeix després de les sentències del Tribunal Constitu-
cional en relació amb els parcs nacionals i, tant en el con-
tingut com en la formulació, s’ha pretès donar-hi un 
encaix perfecte dins del marc competencial de les admi-
nistracions respectives, i assegurar els mecanismes de 
col·laboració i cooperació entre les administracions.

Article 1. Objecte.

1. Es declara el Parc Nacional de Monfragüe, la con-
servació del qual es considera d’interès general de la 
nació, i s’integra en la xarxa de parcs nacionals, d’acord 
amb el que preveu la legislació bàsica en la matèria.

2. La declaració del Parc Nacional de Monfragüe té 
per finalitat:

a) Protegir la integritat i funcionalitat dels seus eco-
sistemes, que constitueixen una mostra representativa 
del sistema natural del bosc mediterrani.

b) Assegurar la conservació i, si s’escau, la recupera-
ció dels hàbitats i les espècies presents al seu interior, així 
com la preservació de la diversitat genètica.

c) Contribuir al coneixement i difusió dels valors del 
Parc Nacional, establint un sistema d’ús públic compati-
ble amb la seva conservació i potenciant l’activitat inves-
tigadora.

d) Contribuir a promoure un desenvolupament sos-
tenible de les poblacions situades a l’àrea d’influència 
socioeconòmica del Parc Nacional de Monfragüe.

e) Aportar al patrimoni natural espanyol una nova 
mostra representativa dels ecosistemes mediterranis, 
incorporant el Parc Nacional de Monfragüe, a través de la 
xarxa de parcs nacionals, en els programes nacionals i 
internacionals de conservació de la biodiversitat.

f) Contribuir a la conservació dels valors culturals i 
les formes de vida tradicionals compatibles amb la seva 
conservació.

g) Ordenar el seu ús i gaudi públic sostenible per a 
tota la societat, incloent-hi els qui presentin algun tipus de 
discapacitat.

Article 2. Àmbit territorial.

1. El Parc Nacional de Monfragüe comprèn l’àmbit 
territorial inclòs dins dels límits que es descriuen a l’annex I 
d’aquesta Llei.

2. Per acord del Consell de Ministres, a proposta del 
ministre de Medi Ambient i a iniciativa de la Junta 
d’Extremadura, o amb l’acord previ amb la Junta 
d’Extremadura, es poden incorporar al Parc Nacional 
terrenys adjacents al Parc, de similars característiques o 
amb valors que siguin complementaris als del Parc, quan 
es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que siguin de titularitat de l’Estat o de la Comuni-
tat Autònoma d’Extremadura.

b) Que siguin incorporats al patrimoni públic per al 
millor compliment dels fins d’aquesta Llei.

c) Que siguin aportats pels seus propietaris per 
aconseguir les finalitats esmentades.

Article 3. Règim jurídic de protecció.

1. El règim jurídic de protecció que estableix aquesta 
Llei de declaració del Parc Nacional de Monfragüe té 
caràcter prevalent enfront de qualsevol altra normativa 
sectorial vigent sobre el territori del Parc Nacional.

2. Amb caràcter general, al Parc Nacional s’han de 
mantenir i fomentar els usos i les activitats tradicionals 
que, havent contribuït històricament a conformar el pai-
satge, siguin declarats compatibles i se’n reguli el desen-
volupament al Pla rector d’ús i gestió. No obstant això, es 
prohibeixen a l’interior del Parc Nacional de Monfragüe 
tots els usos i activitats que alterin o posin en perill 
l’estabilitat dels ecosistemes, els processos ecològics, o la 
integritat dels seus components físics i biològics.

3. En particular es prohibeix:

a) La instal·lació sobre el territori de nous usos que 
suposin incidència o canvis en l’actual estructura, apa-
rença i composició del paisatge.
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b) El nou establiment de qualsevol tipus 
d’infraestructures permanents, com ara camins, edifica-
cions, línies elèctriques, parcs eòlics, instal·lacions de 
trànsit terrestre o aeri o remuntadors mecànics, aprofita-
ments hidràulics o hidroelèctrics, traçat de vies de comu-
nicació, xarxes energètiques i altres infraestructures, 
excepte les necessàries per millorar l’accessibilitat i la no-
discriminació de les persones amb discapacitat, llevat 
dels necessaris per a una adequada gestió del Parc Nacio-
nal, les quals requereixen, en tot cas, l’autorització corres-
ponent de l’Administració gestora, amb l’informe previ 
del Patronat.

c) L’explotació i extracció de mineria i àrids, la realit-
zació de qualsevol tipus d’abocaments o abandonament 
de residus, la tala de fusta, la caça i la pesca amb fins 
comercials o esportius i, amb caràcter general, qualsevol 
actuació que pugui suposar destrucció, deteriorament o 
transformació dels elements naturals singulars de la 
zona. No queden afectades per la prohibició anterior les 
activitats que l’administració gestora del Parc Nacional, 
d’acord amb les determinacions que estableixi el Pla rec-
tor d’ús i gestió, programi i organitzi en matèria de control 
de poblacions o d’eradicació d’espècies exòtiques.

d) La navegació a l’interior de les aigües del Parc 
Nacional, que s’ha de limitar a la necessària per complir 
les actuacions derivades de la gestió.

e) Totes les activitats que quedin prohibides en la 
legislació bàsica sobre parcs nacionals i en els seus ins-
truments de desplegament, en particular el Pla director de 
la xarxa de parcs nacionals, així com les que siguin iden-
tificades com a incompatibles amb les finalitats del Parc 
Nacional de Monfragüe al seu Pla rector d’ús i gestió.

4. En relació amb la pela de suro o altres tractaments 
suberícoles, l’administració gestora del Parc Nacional, per 
tal d’assegurar la seva compatibilitat amb els objectius 
del Parc, n’ha d’establir l’oportuna regulació. En particu-
lar, s’han de delimitar perímetres d’exclusió d’aquestes 
activitats al voltant de les alzines sureres ocupades per 
nius d’espècies amenaçades.

5. En el termini de tres anys a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, les administracions públiques, de 
comú acord amb els titulars implicats i fent prevaler en tot 
cas els acords voluntaris amb aquests, han de suprimir 
els usos, instal·lacions o activitats que, definits als apar-
tats anteriors, hi pugui haver en el moment de la declara-
ció, en particular els que s’enumeren a l’annex II. En els 
casos en què aquesta supressió no sigui possible per 
raons d’utilitat pública prevalent, han d’adoptar en el 
mateix termini les mesures necessàries per corregir els 
impactes ambientals que es puguin estar produint.

6. Són indemnitzables les limitacions de drets i inte-
ressos patrimonials legítims que es produeixin en compli-
ment de les finalitats d’aquesta Llei o de la legislació 
bàsica en la matèria.

7. Llevat dels terrenys corresponents al nucli urbà de 
Villarreal de San Carlos, els terrenys inclosos dins del Parc 
Nacional queden classificats com a sòl no urbanitzable 
objecte d’especial protecció. Amb caràcter general, els 
plans o les normes urbanístiques han d’adaptar les seves 
previsions a les limitacions derivades d’aquesta Llei i dels 
instruments de planificació que s’aprovin en el seu des-
plegament i aplicació.

Article 4. Zona Perifèrica de Protecció.

1. Es declara Zona Perifèrica de Protecció del Parc 
Nacional de Monfragüe, als efectes del que preveu la 
legislació bàsica de l’Estat sobre parcs nacionals, el terri-
tori inclòs dins dels límits que es descriuen a l’annex III 
d’aquesta Llei, que coincideix amb l’actual Zona d’Especial 
Protecció per als Ocells.

2. El règim jurídic de la dita Zona Perifèrica de Pro-
tecció és el que deriva de la seva designació com a Zona 
d’Especial Protecció per als Ocells en virtut del que esta-
bleix la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 
espais naturals i de la flora i fauna silvestres. Complemen-
tàriament, totes les actuacions que, requerint una declara-
ció d’impacte ambiental, es pretengui dur a terme al seu 
interior, han de ser objecte d’informe del Patronat abans 
d’autoritzar-les.

Article 5. Àrea d’Influència Socioeconòmica.

1. Es declara Àrea d’Influència Socioeconòmica del 
Parc Nacional de Monfragüe, als efectes del que preveu la 
legislació bàsica de l’Estat sobre parcs nacionals, l’espai 
format pels termes municipals on hi ha ubicat el Parc 
Nacional i la seva Zona Perifèrica de Protecció, i que figu-
ren a l’annex IV d’aquesta Llei.

2. Les entitats locals, les entitats empresarials i les 
persones físiques i jurídiques radicades a l’interior de 
l’Àrea d’Influència Socioeconòmica, les institucions priva-
des sense finalitats de lucre amb activitat a l’Àrea, així 
com els altres subjectes que es prevegin en la normativa 
específica, es poden beneficiar del règim de subvencions, 
ajudes i mesures de desenvolupament que preveu la 
legislació bàsica sobre parcs nacionals. Amb aquesta 
finalitat, les administracions públiques poden establir els 
instruments de col·laboració i cooperació corresponents.

Article 6. Utilitat pública i interès social.

Es declara a tots els efectes la utilitat pública i interès 
social de les actuacions que, per aconseguir els objectius 
que estableix aquesta Llei, hagin d’emprendre les admi-
nistracions públiques a l’interior del Parc i a la seva Zona 
Perifèrica de Protecció.

Article 7. Tempteig i retracte.

Les administracions públiques competents poden 
exercir els drets de tempteig i de retracte respecte dels 
actes o negocis jurídics de caràcter onerós i fets entre vius 
que comportin la creació, transmissió, modificació o 
extinció de drets reals que recaiguin sobre finques rústi-
ques situades a l’interior del Parc Nacional, incloses qual-
ssevol operacions o negocis en virtut dels quals 
s’adquireixi la majoria en el capital social de societats 
titulars dels drets reals esmentats. A aquests efectes:

a) El transmissor ha de notificar fefaentment a 
l’Administració competent el preu i les condicions essen-
cials de la transmissió pretesa. Dins dels tres mesos 
següents a la notificació, l’Administració esmentada pot 
exercir el dret de tempteig i obligar-se al pagament del 
preu convingut en un període no superior a dos exercicis 
econòmics.

b) Quan el propòsit de transmissió no s’hagi notifi-
cat de manera fefaent, l’Administració competent pot 
exercir el dret de retracte, en el termini d’un any a partir 
de la data en què tingui coneixement de la transmissió i 
en els mateixos termes previstos per al de tempteig.

c) Els registradors de la propietat i mercantils no han 
d’inscriure cap transmissió o constitució de dret sobre els 
béns esmentats sense que s’acrediti que s’han complert 
els requisits que assenyala aquest apartat.

Article 8. Organització de la gestió.

La gestió ordinària i habitual del Parc Nacional corres-
pon a la Junta d’Extremadura, la qual l’ha d’organitzar de 
manera que resulti coherent amb els objectius de la xarxa 
de parcs nacionals.
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Article 9. Règim econòmic i de col·laboració.

1. La Junta d’Extremadura ha d’atendre, amb càrrec 
als seus pressupostos, les despeses derivades de la ges-
tió ordinària i habitual del Parc Nacional.

2. Amb independència d’això, l’Administració de 
l’Estat i la Junta d’Extremadura han d’establir, de comú 
acord, els instruments de cooperació financera necessaris 
per assegurar el compliment dels objectius d’aquesta Llei, 
i l’aplicació al Parc Nacional de Monfragüe de les direc-
trius bàsiques que estableixi el Pla director.

3. També poden acordar la participació del Parc 
Nacional de Monfragüe en programes multilaterals 
d’actuació en què, respectant en tot cas el principi de 
voluntarietat i sobre la base de l’aplicació de criteris de 
prioritat aprovats pel Consell de la Xarxa, l’Administració 
de l’Estat assumeixi el finançament de les actuacions sin-
gulars i extraordinàries que de comú acord s’identifiquin.

Article 10. Instruments de programació i planificació.

1. L’instrument per planificar la gestió del Parc 
Nacional de Monfragüe és el Pla rector d’ús i gestió, que 
té una vigència de deu anys i que elabora i aprova la Junta 
d’Extremadura.

2. En la seva elaboració, que ha d’incorporar neces-
sàriament un procés de participació amb un període 
d’informació pública, així com en el seu contingut, el Pla 
rector d’ús i gestió s’ha d’adequar al que estableixen la 
legislació bàsica sobre parcs nacionals i el Pla director de 
la xarxa de parcs nacionals.

3. El Pla rector ha de contenir almenys:

a) Les normes, objectius, línies d’actuació i criteris 
generals d’ús i ordenació del Parc.

b) La zonificació del Parc, amb la delimitació de les 
àrees dels diferents usos i l’establiment de la normativa 
d’aplicació en cadascuna de les àrees, d’acord amb els 
tipus de zones que estableixi el Pla director.

c) Les actuacions necessàries per aconseguir els 
objectius del Parc en matèries com ara la conservació, ús 
públic, investigació i educació ambiental, i l’estimació 
econòmica dels seus costos.

d) Les condicions sota les quals es poden dur a 
terme les activitats compatibles amb els objectius del 
Parc.

e) Els criteris i les directrius per suprimir les forma-
cions vegetals exòtiques presents a l’interior del Parc 
Nacional, així com per controlar les espècies invasores.

Article 11. Participació de la societat.

1. Com a òrgan de participació de la societat al Parc 
Nacional de Monfragüe, es crea un Patronat, adscrit, a 
efectes administratius, a la Junta d’Extremadura.

2. En la composició del Patronat s’ha d’assegurar la 
paritat entre representants de l’Administració de l’Estat, 
designats pel Ministeri de Medi Ambient, i de la Junta 
d’Extremadura. Així mateix, hi han d’estar representades 
les administracions locals, els agents socials, les associa-
cions de propietaris de terrenys privats inclosos en el 
Parc, així com les altres institucions, associacions i orga-
nitzacions relacionades amb el Parc, o amb finalitats que 
concordin amb els objectius d’aquesta Llei.

3. El Patronat del Parc Nacional de Monfragüe ha 
d’exercir les funcions que estableix la legislació bàsica de 
la xarxa de parcs nacionals, així com les altres que li 
pugui assignar la Junta d’Extremadura. En particular, les 
següents:

a) Conèixer el compliment de les normes que afectin 
el Parc Nacional.

b) Promoure totes les gestions que consideri oportu-
nes a favor de l’espai protegit.

c) Emetre informe sobre el Pla rector d’ús i gestió i 
les seves modificacions, així com els plans de treball i 
inversions, o qualsevol desenvolupament sectorial, deri-
vats del Pla rector.

d) Aprovar la memòria anual d’activitats i resultats, i 
proposar les mesures que consideri necessàries per 
corregir disfuncions o millorar la gestió.

e) Emetre informe sobre la programació anual 
d’activitats que s’han de dur a terme.

f) Emetre informe sobre els projectes i propostes 
d’obres i treballs que es pretengui realitzar al Parc Nacio-
nal i no estiguin inclosos en els plans de treball i inver-
sions.

g) Emetre informe sobre els projectes d’actuacions 
que es pretenguin dur a terme a la Zona Perifèrica de Pro-
tecció i requereixin una declaració d’impacte ambiental.

h) Emetre informe sobre les sol·licituds presentades 
a les convocatòries de subvencions finançades amb 
càrrec als pressupostos generals de l’Estat, a realitzar a 
l’Àrea d’Influència Socioeconòmica.

i) Proposar possibles ampliacions del Parc Nacional 
o de la seva Zona Perifèrica de Protecció.

j) Proposar normes i actuacions per a la més eficaç 
defensa dels valors del Parc Nacional.

k) Establir el seu propi Reglament de règim interior.

Article 12. Acció pública.

És pública l’acció per exigir davant els òrgans admi-
nistratius i els judicials l’observança del que estableixen 
aquesta Llei i les disposicions que es dictin per al seu des-
plegament i la seva aplicació.

Article 13. Règim sancionador.

1. El règim d’infraccions i sancions al Parc Nacional 
de Monfragüe és el que preveu el títol VI de la Llei 4/1989, 
de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la 
flora i fauna silvestres, així com la normativa autonòmica 
que sigui aplicable.

2. Es consideren, a més, infraccions administratives 
molt greus en l’àmbit del Parc Nacional, subjectes al 
règim sancionador previst a l’apartat anterior:

a) L’alteració significativa de les condicions naturals 
del Parc Nacional o dels elements que en són propis, mit-
jançant ocupació, rompuda, tallada, arrencada o contami-
nació directa o indirecta.

b) La realització de qualsevol tipus d’abocaments 
sòlids o líquids que puguin posar en perill la preservació 
de les condicions naturals del Parc Nacional.

c) L’explotació i extracció d’àrids.

3. Es consideren, a més, infraccions administratives 
greus en l’àmbit del Parc Nacional, subjectes al règim 
sancionador que preveu l’apartat 1:

a) La construcció o remodelació de qualsevol tipus 
d’infraestructures permanents, com ara camins, edifica-
cions, línies elèctriques, instal·lacions de trànsit terrestre o 
aeri o remuntadors mecànics, sense l’autorització pertinent.

b) L’exercici de l’activitat cinegètica i piscícola.
c) L’incompliment de les condicions imposades a les 

autoritzacions administratives concedides per portar a 
terme algun tipus d’activitat a l’interior del Parc.

d) L’incompliment de les restants prohibicions que 
estableixen aquesta Llei i els seus instruments de planifi-
cació.

4. Es consideren, a més, infraccions administratives 
lleus en l’àmbit del Parc Nacional, subjectes al règim san-
cionador que preveu l’apartat 1:

a) La instal·lació no autoritzada de senyalització 
publicitària, així com d’elements que distorsionin i impe-
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deixin la contemplació de l’arquitectura tradicional de la 
zona o altres elements naturals.

b) L’emissió de sorolls que pertorbin la fauna.

Disposició addicional primera. Constitució del Patronat.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, s’ha de constituir el Patronat del Parc 
Nacional de Monfragüe. Mentre que no es produeixi 
aquesta constitució, de manera transitòria, l’actual Junta 
Rectora del Parc Natural de Monfragüe ha d’adoptar les 
decisions necessàries per assegurar la participació de la 
societat en els termes que assenyala aquesta Llei.

Disposició addicional segona. Elaboració del Pla rector 
d’ús i gestió.

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, s’ha d’aprovar el Pla rector d’ús i gestió del 
Parc Nacional. Mentre que no es produeixi aquesta apro-
vació, de manera transitòria, l’administració gestora ha 
d’adoptar les mesures de gestió que consideri oportunes 
i ha d’atorgar les autoritzacions escaients d’acord amb el 
que assenyalen aquesta Llei i el Pla d’ordenació dels 
recursos naturals aprovat pel Decret 186/2005 de la Junta 
d’Extremadura.

Disposició addicional tercera. Col·laboració i cooperació 
entre les administracions.

Es faculta el Ministeri de Medi Ambient, a través de 
l’Organisme Autònom Parcs Nacionals, perquè, en 
l’exercici de les seves competències en relació amb la 
xarxa de parcs nacionals i per tal de contribuir que el Parc 
Nacional de Monfragüe assoleixi un nivell de gestió simi-
lar al nivell de la resta dels parcs nacionals, subscrigui i 
posi en marxa tots els acords, convenis i consorcis que es 
considerin convenients per a la consecució d’aquesta Llei. 
En el contingut d’aquests s’han de fixar l’abast, el règim 
d’aplicació i les responsabilitats de les parts.

Disposició addicional quarta. Finançament complemen-
tari a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.

Per tal d’assegurar que la gestió del Parc Nacional de 
Monfragüe es fa en condicions similars a la de la resta 
dels espais que conformen la xarxa de parcs nacionals, i 
mentre que no s’assoleix aquesta situació, els pressupos-
tos de l’Estat han de dotar anualment en el pressupost de 
despeses de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals les 
partides necessàries per donar suport a la preservació i 
millora dels valors del Parc Nacional, així com per 
difondre’ls i divulgar-los.

Disposició addicional cinquena. Augment de la propie-
tat pública al Parc Nacional i a la seva Zona Perifèrica 
de Protecció.

Les administracions públiques han d’adoptar mesures 
tendents a augmentar progressivament la propietat 
pública a l’interior del Parc Nacional i a la seva Zona Peri-
fèrica de Protecció mitjançant adquisició de finques, pre-
ferentment per acord voluntari amb els seus propietaris.

Les finques adquirides a la Zona Perifèrica de Protec-
ció han de ser objecte d’incorporació en el Parc Nacional, 
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

Disposició addicional sisena. Pagament d’indemnitzacions.

Les administracions públiques han d’assumir el paga-
ment de les indemnitzacions per les limitacions en els 
béns i drets patrimonials legítims establertes al Parc 
Nacional de Monfragüe. Correspon a l’Organisme Autò-
nom Parcs Nacionals el pagament de les indemnitzacions 

que derivin de la legislació bàsica en la matèria o del Pla 
director de la xarxa de parcs nacionals. Correspon a la 
Junta d’Extremadura el pagament de les limitacions res-
tants, en particular les derivades del Pla rector d’ús i gestió.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin 
al que estableix aquesta Llei. En particular, queda derogat 
el Reial decret 1927/1979, de 4 d’abril, de declaració del 
Parc Natural de Monfragüe.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei té caràcter bàsic a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.23a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència en matèria de legislació bàsica 
sobre protecció del medi ambient.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i la facin complir.

Madrid, 2 de març de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX I

Límits del Parc Nacional

Nord. El límit s’inicia a la confluència entre la torren-
tera que neix a la penya d’El Ciervo i el rierol Barbaón. 
Remunta per aquesta torrentera, mentre el seu curs és 
perceptible, per seguir per la línia de màxim pendent en 
direcció sud-est fins a la coronació de la serra al punt en 
què la línia divisòria entre els termes municipals de Serra-
dilla i Malpartida de Plasencia es trenca per baixar per 
l’obac de la serra. Des d’aquest punt, continua per la línia 
de cimeres d’El Casar de Elvira i la serra d’El Mingazo (que 
és, al seu torn, divisió dels termes municipals de Serradi-
lla i Malpartida de Plasencia) fins a arribar al rierol Malve-
cino. Travessa el rierol esmentat i la carretera EX-208 
Plasència-Zorita, per pujar per la línia de màxim pendent 
fins a la corba de nivell de quatre-cents metres. Continua 
per aquesta corba de nivell durant una longitud aproxi-
mada de nou-cents cinquanta metres, per avançar, a con-
tinuació i en línia recta, en direcció est fins a travessar la 
Carrerada Reial Trujillana. Allí agafa el curs del rierol que 
transcorre paral·lel a la serra de La Serrana i la serra de La 
Venta i desemboca al rierol Calzones, al costat del revolt 
de La Saeta. Des d’aquest últim lloc continua aigües avall 
pel marge esquerre del rierol Calzones durant un recorre-
gut aproximat de mil dos-cents metres fins a la desembo-
cadura de la torrentera que, des de l’est, discorre paral·lela 
a la serra. Remunta aquesta torrentera fins que es perd. 
Des d’aquí, agafa el naixement del rierol de La Sierra. 
Baixa pel seu marge esquerre fins a la seva desemboca-
dura al rierol de La Sierra del Río. Des d’aquest punt, con-
tinua per una línia sensiblement recta, que forma un 
angle de cent vint-i-dos graus centesimals respecte al 
nord per travessar el riu Tiétar i arribar a la torrentera de 
La Vega del Cañar que ve de la serra de Las Cansinas. 
Remunta l’esmentada torrentera fins a arribar a la corba 
de nivell de tres-cents metres, i hi segueix fins a arribar al 
camí de La Herguijuela de Doña Blanca a La Navacalera, 
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al punt on el camí travessa la línia de divisió entre els ter-
mes municipals de Toril i Serrejón. Segueix aquest camí 
en direcció sud fins a la seva bifurcació. En aquest punt, 
agafa una línia recta que forma dos-cents sis graus cen-
tesimals amb la direcció nord fins al vèrtex d’El Cabezo 
(tres-cents trenta-sis metres sobre el nivell del mar). Baixa 
des d’aquest vèrtex per la torrentera que hi ha al seu ves-
sant sud fins a la desembocadura d’aquesta al riu Tajo, i el 
voreja fins a arribar al rierol de Los Conejos, passant per 
les antigues corts. Remunta el rierol de Los Conejos pel 
seu marge dret, fins a l’encreuament del rierol esmentat 
amb el camí de la font de Campales. Segueix el camí fins 
a arribar a la font. Des de l’esmentada font, continua per 
una línia recta que forma cent vint-i-set graus amb la 
direcció nord fins a agafar el naixement de la torrentera 
que, vorejant el turó de La Cabreriza per la seva part nord, 
va a desembocar al coll d’El Venero. Segueix per aquesta 
torrentera fins a la seva desembocadura. Des d’aquest 
punt, remunta pel marge dret del coll d’El Requemado 
mentre el seu curs és perceptible, des d’on va a agafar el 
naixement del rierol de La Madroña, baixant per aquest 
últim fins al seu encreuament amb el camí de Serrejón a 
la finca La Parrilla. Segueix pel camí fins al naixement del 
rierol de La Casa (entre el mas i els estables de la finca 
esmentada). Baixa per aquest rierol fins a la seva desem-
bocadura al de La Parrilla, i pel seu marge esquerre conti-
nua fins al riu Tajo, el qual travessa en una línia sensible-
ment recta fins al marge esquerre del riu.

Est. Des del marge esquerre del riu Tajo, davant de la 
desembocadura del rierol de La Parrilla, aigües avall, fins 
al punt situat enfront de la desembocadura del rierol de 
La Colmenilla. Des de la desembocadura del rierol esmen-
tat segueix en línia recta al turó d’El Lobo, i després conti-
nua per la línia de cimeres fins al punt situat davant del 
naixement del rierol d’El Castillo. Baixa pel marge esque-
rre d’aquest rierol fins a la seva desembocadura al coll 
d’El Cubo.

Sud. Al punt on el rierol d’El Castillo desemboca en 
el coll d’El Cubo, agafa el marge esquerre, aigües avall, 
del coll esmentat fins a passar el pont vell de camí del 
mas de Maqueñillos. Després del pont esmentat, i a una 

distància aproximada de tres-cents vuitanta metres, hi 
desemboca una torrentera, la qual remunta fins que es 
perd. Des d’aquí i amb direcció nord, segueix la torrentera 
immediata per la qual cau al rierol de La Solana del 
Espejo. Des de la desembocadura de la dita torrentera 
remunta el rierol de La Solana del Espejo, pel seu marge 
dret, fins al seu naixement a la corba de nivell de quatre-
cents metres d’altitud. Segueix per aquesta corba de 
nivell fins al camí que des del mas de Las Corchuelas de 
Arriba va a la casa de Las Mesillas. Baixa pel camí esmen-
tat fins a la corba de nivell de tres-cents cinquanta metres 
d’altitud. Continua per la corba de tres-cents cinquanta 
metres fins al seu encreuament amb el camí que condueix 
al palau vell de Las Corchuelas. Segueix per aquest camí, 
vorejant el palau per les desviacions existents, per pujar a 
la font de La Hondonera, fins al palau nou de Las Corchue-
las. Des d’aquest punt, agafa el camí vell de la caseta 
d’obres públiques fins a arribar a la carretera EX-208 de 
Plasència a Zorita. Segueix per aquesta carretera en direc-
ció a Plasència, fins al punt quilomètric trenta cinc-cents 
des d’on continua en sentit oest pel camí vell de Serradi-
lla, fins a arribar al riu Tajo. Segueix pel marge esquerre 
del riu Tajo fins a situar-se davant de la desembocadura 
del rierol Trasierra o de La Garganta, on travessa el riu, i 
remunta després aquest rierol pel marge dret fins al pont 
del camí de Serradilla a Peña Falcón.

Oest. Des del pont del camí de Serradilla a Peña Fal-
cón, sobre el rierol Trasierra o de La Garganta, continua 
pel marge dret d’aquest rierol, fins al molí vell (l’últim dels 
que hi ha aigües amunt). Des d’aquest punt, i en línia 
recta, puja fins al vèrtex Cancho de la Cueva (cinc-cents 
vuitanta-vuit metres sobre el nivell del mar) seguint la 
línia de màxim pendent. Des d’aquí, segueix una línia sen-
siblement recta, que forma deu graus centesimals amb la 
direcció nord, fins a la serra de La Cañadilla, al punt situat 
a cinc-cents vuit metres d’altitud. D’aquí cau per la línia de 
màxim pendent fins a la confluència del rierol Barbaón 
amb la torrentera que neix a la penya d’El Ciervo a la serra 
d’El Casar de Elvira, fins a arribar al punt on s’inicia la 
present descripció. 
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 ANNEX II

Mesures de mitigació i correcció

Supressió, amb substitució per traçat exterior al Parc 
Nacional, de les línies elèctriques de mitjana tensió Torre-
jón el Rubio-estació de ferrocarril de Monfragüe i castell 
de Monfragüe-Serradilla.

Soterrament de la línia elèctrica a Villarreal de San 
Carlos i a la finca Las Cansinas.

Correcció d’impacte i integració ambiental a la línia de 
132.000 kilovolts Plasència-Trujillo i a la línia de 220.000 
kilovolts Almaraz-Alcántara. (Senyalització de les línies 
elèctriques, camuflatge de les torretes.)

Accions correctores d’impacte ambiental als embas-
saments de Torrejón-Tajo i Torrejón-Tiétar. (Regulació del 
règim d’oscil·lació de làmines d’aigua a menys de 50 cen-
tímetres, construcció d’un assut submergit de cua aigües 
avall de l’abocador de la presa de Torrejón-Tajo.)

Correcció d’impactes i integració ambiental a les 
carreteres que travessen el Parc Nacional, en particular 
l’EX-208 (Trujillo-Plasència) i el ramal de servei d’aquesta 
a Bazagoza. (Adequació de marges i integració d’empares 
i elements de senyalització.)

Restauració ambiental i recuperació ecològica, en par-
ticular de les àrees afectades per repoblacions amb espè-
cies exòtiques introduïdes («Pinus pinaster» i gènere 
«Eucalyptus sp»).

Supressió d’antenes i altres elements alteradors del 
paisatge als voltants del castell de Monfragüe.

Emmascarament del repetidor d’El Puerto de la 
Serrana.

ANNEX III

Límits de la Zona Perifèrica de Protecció

Nord. Part de la carretera que uneix Casatejada i 
Serrejón al punt on travessa el rierol Gallego a 3 km, de 
Casatejada, al punt de coordenades: W 005° 42’ 39.57”; N 
39° 52’ 15.54”, segueix aquest rierol en direcció nord-oest, 
vorejant el Charco Salado pel nord fins al límit dels ter-
mes municipals de Toril i Casatejada, segueix per aquest 
límit en direcció nord-est fins a arribar al ferrocarril actual; 
segueix per la línia fèrria en direcció oest fins que travessa 
la carretera a l’estació de La Bazagona, d’aquí surt en línia 
recta, travessant el riu Tiétar, fins al PK 32 de l’EX-389 al 
punt de coordenades W 005° 54’ 56.57”; N 39° 55’ 44.77”. 
Segueix aquesta carretera en direcció nord-oest fins al 
PK 37 on agafa el camí fins al mas de Valdelacasa 
(W 005° 58’ 01.78”; N 39° 57’ 09.97”) i d’aquí en línia recta 
fins a l’antiga estació de Malpartida. Des d’aquest lloc, 
segueix la via fèrria cap a l’oest fins al PK 265, des d’on surt 
en línia recta fins al vèrtex geodèsic Acero, i d’aquí en línia 
recta fins al PK 272 de la línia fèrria (W 006 ° 16’ 20.36”; 
N 39° 50’ 31.98”), i d’aquí segueix la via fins al terme 
municipal de Casas de Millán. Segueix la línia que separa 
els termes municipals de Casas de Millán i Mirabel en 
direcció nord, i hi continua mentre separa els termes 
municipals de Casas de Millán i Cañaveral fins al camí 
veïnal de Grimaldo.

Oest. Continua pel camí esmentat en direcció Casas 
de Millán vorejant els horts familiars fins a arribar a 
l’encreuament de la via fèrria amb la carretera CCV 30 de 
Casas de Millán a Serradilla. Segueix aquesta carretera 

cap a Serradilla fins al límit entre els termes municipals de 
Serradilla i Casas de Millán, continua per aquest límit fins 
al riu Tajo, segueix pel marge dret del riu Tajo, i el creua 
per seguir per la línia que separa els termes municipals de 
Serradilla i Talaván, per la qual segueix fins a trobar-se 
amb el límit entre Torrejón el Rubio i Serradilla, i continua 
pel dit límit fins al riu Almonte.

Sud. Segueix pel marge esquerre del riu Almonte 
fins al traçat de l’autovia d’Extremadura; continua pel 
marge esquerre d’aquesta via de comunicació fins a 
l’encreuament amb el camí de Jaraicejo a Deleitosa. 
Segueix per l’esmentat camí fins a trobar-se amb el rierol 
de Rocastaño el qual remunta pel seu marge esquerre fins 
a la carretera CV-22 de N-V a Deleitosa. Continua per 
aquesta carretera en direcció nord-oest fins a trobar-se 
amb el rierol Helechosillo, segueix aquest curs fins a tra-
vessar el terme municipal de Casas de Miravete W 005° 
43’ 37.97”; N 39° 41’ 45.98”. Continua per aquest límit cap 
al sud per seguir pel terme municipal d’Higuera i el rierol 
de La Gargantilla fins que es creua amb la carretera cap a 
Campillo de Deleitosa fins al punt de coordenades W 005° 
35’ 22.66”; N 39° 40’ 24.16”.

Est. En línia recta des d’aquest punt arriba fins 
al coll d’El Duro al punt de coordenades:
W 005° 36’ 01.42”; N 39° 40’ 54.11”. Segueix aquest curs 
fins que desemboca al coll de Los Nogales. Segueix 
aquest coll fins que es creua amb un camí al punt de coor-
denades: W 005° 38’ 31.55”; N 39° 43’ 01.43”. Segueix 
aquest camí cap a Higuera, vorejant el nucli urbà pel sud, 
per continuar per la carretera cap a Romangordo, des de 
l’encreuament a l’entrada d’aquest municipi surt en línia 
recta fins al punt de coordenades: W 005° 41’ 25.5”; 
N 39° 44’ 32.97”, al límit del terme municipal, se segueix 
aquest límit cap al nord fins a travessar el Tajo aigües avall 
de la presa d’Arrocampo. Segueix el marge dret del riu 
fins a la desembocadura del rierol La Retuerta. Puja pel 
marge esquerre del rierol incloent l’embassament de 
Serrejón fins al seu naixement al punt de coordenades: 
W 005° 45’ 17.27”; N 39° 49’ 00.54”, d’aquí continua en línia 
recta fins al camí de la casa de La Anguila al punt de coor-
denades: W 005° 45’ 52.47”; N 39° 48’ 54.7”, des d’aquí 
continua per un camí cap al nord, fins a la carretera 
CCV-53, que uneix Serrejón amb Casatejada, a uns 3,5 km, 
de Serrejón, el punt de coordenades: W 005° 46’ 10.82”; 
N 39° 50’ 02.73”, per on continua fins al principi de la des-
cripció 

Límit de la Zona Perifèrica de Protecció del Parc Nacional 
de Monfragüe

xd x–UTM y–UTM Lon–DMS Lat–DMS

     

1 268130 4417070 W 005° 42’ 39.57” N 39° 52’ 15.54”
2 250820 4424030 W 005° 54’ 56.57” N 39° 55’ 44.77”
3 246140 4426600 W 005° 58’ 01.78” N 39° 57’ 09.97”
5 220020 4415430 W 006° 16’ 20.36” N 39° 50’ 31.98”
6 266150 4397660 W 005° 43’ 37.97” N 39° 41’ 45.98”
7 277880 4394870 W 005° 35’ 22.66” N 39° 40’ 24.16”
8 276970 4395730 W 005° 36’ 01.42” N 39° 40’ 54.11”
9 273520 4399770 W 005° 38’ 31.55” N 39° 43’ 01.43”
10 269440 4402710 W 005° 41’ 25.5” N 39° 44’ 32.97”
11 264500 4411070 W 005° 45’ 17.27” N 39° 49’ 00.54”
12 263360 4410980 W 005° 45’ 52.47” N 39° 48’ 54.7”
13 262680 4413010 W 005° 46’ 10.82” N 39° 50’ 02.73”
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ANNEX IV

Municipis inclosos a l’àrea d’influència socioeconòmica

Codi INE Terme municipal Superfície (ha)

   

10056 Casas de Millán. 15.308,54
10057 Casas de Miravete. 50.018,72
10058 Casatejada. 11.187,79
10070 Deleitosa. 14.428,11
10097 Higuera. 4.055,52
10103 Jaraicejo. 17.759,67
10116 Malpartida de Plasencia. 37.297,32
10123 Mirabel. 4.935,31
10160 Romangordo. 3.908,67
10173 Saucedilla. 6.044,42
10175 Serradilla. 25.943,07
10176 Serrejón. 12.423,10
10182 Toril. 14.986,04
10190 Torrejón el Rubio. 22.205,97

   Total general 195.502,25

MINISTERI DE L’INTERIOR
 4462 RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2007, de la Direc-

ció General de Trànsit, per la qual s’estableixen 
mesures especials de regulació del trànsit 
durant l’any 2007. («BOE» 54, de 3-3-2007.)

Per raons de seguretat viària, de mobilitat i de fluïdesa 
de la circulació, en concordança amb les dates en què es 
preveuen desplaçaments massius de vehicles, així com 
per la perillositat intrínseca de la càrrega de certs vehicles, 
s’estableixen mesures especials de regulació de trànsit, 
d’acord amb el que preveuen els articles 5, apartats k), m) 
i n) i 16 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març («Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 63, de 14 de març de 1990), així com 
els articles 37 i 39 del Reglament general de circulació, 
aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» número 306, de 23 de desem-
bre de 2003), i l’article 14 del Reglament general de vehi-
cles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desem-
bre («Butlletí Oficial de l’Estat» número 22, de 26 de gener 
de 1999).

En virtut d’això, i de conformitat amb els òrgans com-
petents dels ministeris de l’Interior i de Foment, per a les 
vies públiques interurbanes i travessies a què es refe-
reixen els apartats i) i k) de l’article 5 del text articulat 
esmentat, 

El director general de Trànsit resol el següent:

Primer. Restriccions a la circulació.–S’estableixen les 
restriccions de circulació que es detallen a continuació:

A) Proves esportives, marxes ciclistes i altres esde-
veniments:

D’acord amb el que disposen l’article 55 i l’annex II del 
Reglament general de circulació, no s’autoritza cap prova 
esportiva, de caràcter competitiu o no, ni es pot emetre 
cap informe favorable sobre proves d’aquest tipus, quan 
impliqui ocupació de la calçada o les voreres, així com 
qualsevol altre esdeveniment que pugui afectar la fluïdesa 
de la circulació o la seguretat viària, durant els dies i hores 

que s’indiquen a l’annex I d’aquesta Resolució, així com 
les que utilitzin autovies, excepte en els seus trams 
d’enllaç imprescindibles, llevat de les proves de caràcter 
internacional que siguin expressament autoritzades o 
rebin informe favorable de les direccions provincials de 
Trànsit o els Serveis Centrals de la Direcció General de 
Trànsit, segons escaigui.

Pel que fa a proves ciclistes, s’entén que tenen caràc-
ter internacional les que estiguin incloses en el calendari 
Mundial o Continental de la Unió Ciclista Internacional.

Així mateix, en relació amb el que preceptua aquest 
epígraf A), el director general de Trànsit, i si s’escau per 
delegació el subdirector general de Gestió del Trànsit i 
Mobilitat, pot autoritzar amb caràcter excepcional la realit-
zació de proves quan se’n justifiqui el caràcter extraordinari 
i rellevant per motius socials o tradicionals, sempre que 
tinguin lloc al llarg de vies de molt baixa intensitat de circu-
lació durant les hores en què estigui previst utilitzar-les, 
fora dels horaris de gran volum de desplaçament a nivell 
provincial, autonòmic o nacional, requereixin escorta 
reduïda de les forces de vigilància de la Guàrdia Civil i sem-
pre que no afectin els trams de carreteres, dies i hores 
inclosos a l’annex II, ni a les autopistes, autovies i vies 
incloses a l’annex IV de la present Resolució.

B) Vehicles de transport de mercaderies: es prohi-
beix la circulació per les vies en què exerceix la vigilància 
la Prefectura Central de Trànsit de:

B.1 Mercaderies en general:

En els trams i durant els dies i hores que indica l’annex II 
d’aquesta Resolució, a tot els vehicles de més de 7.500 
quilograms de massa màxima autoritzada i als conjunts 
de vehicles de qualsevol massa màxima autoritzada.

Queden exempts d’aquesta prohibició els vehicles i 
conjunt de vehicles de qualsevol massa màxima autorit-
zada que transportin bestiar viu o llet crua.

B.2 Mercaderies perilloses:

B.2.1 Als vehicles que hagin de portar els panells de 
senyalització de perill reglamentaris de conformitat amb 
l’Acord Europeu sobre el transport de mercaderies perillo-
ses per carretera (ADR), els diumenges i dies festius dins 
de l’àmbit territorial corresponent –nacional o de comuni-
tat autònoma–, des de les vuit fins a les vint-i-quatre 
hores, i la vigília, no dissabtes, d’aquests festius, des de 
les tretze fins a les vint-i-quatre hores, així com els dies i 
hores que indica l’annex VI. En cas de coincidir dos dies 
festius consecutius dins de l’àmbit territorial correspo-
nent, el primer d’aquests dos dies s’aplica la restricció 
només des de les vuit fins a les quinze hores.

Tot això sense perjudici de les restriccions temporals 
que es puguin imposar amb motiu de festivitats de caràc-
ter local. 

  

Caps de setmana

Dissabte Diumenge

0 h. 24 h. 8 h. 24 h.

Dies festius

Vigília de festiu Festiu

0 h. 13 h. 24 h. 8 h. 24 h.

Període restringit


