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compleixen exclusivament els requisits dos i quatre del 
dit article.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, tretze de juliol de mil 
nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO 

 19494 LLEI 52/1982, de 13 de juliol, de reclassificació i 
ampliació del Parc Nacional d’Ordesa i Mont 
Perdut. («BOE» 181, de 30-7-1982.)

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.

Article primer.–Finalitat.

U. És finalitat d’aquesta Llei l’establiment d’un règim 
jurídic especial, l’ampliació del Parc Nacional d’Ordesa i la 
seva reclassificació d’acord amb el que disposa la Llei 
quinze/mil nou-cents setanta-cinc, de dos de maig, d’es-
pais naturals protegits, que d’ara endavant es denomina 
d’Ordesa i Mont Perdut, els nous límits i l’extensió super-
ficial del qual són els que figuren a l’article segon 
d’aquesta Llei i a l’annex corresponent.

Dos. El règim jurídic especial esmentat s’estableix 
per protegir la integritat de la geografia física, flora, fauna, 
aigües i atmosfera i, en definitiva, del conjunt dels ecosis-
temes del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut, per raó 
del seu interès educatiu, científic, cultural, recreatiu, turís-
tic i socioeconòmic.

Article segon.–Àmbit territorial.

U. El Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut, amb una 
superfície total de quinze mil sis-centes vuit hectàrees, 
afecta els termes municipals de Bielsa, Fanlo, Puértolas, 
Tella-Sin i Torla, de la província d’Osca. Els seus límits són 
els que figuren a l’annex número u d’aquesta Llei.

Dos. No obstant això, el Govern, per acord del Con-
sell de Ministres, pot incorporar al Parc altres terrenys 
contigus a aquest, que reuneixin característiques adequa-
des per a això, en qualsevol dels supòsits següents:

a) Que siguin propietat de l’Estat o d’algun dels seus 
organismes.

b) Que siguin expropiats amb aquesta finalitat.
c) Que siguin aportats pels seus propietaris a aquest 

efecte.

Tres. El Govern ha d’adoptar les mesures i habilitar 
els mitjans necessaris perquè els terrenys inclosos al Parc 
Nacional d’Ordesa i Mont Perdut, els propietaris dels 
quals no subscriguin els acords corresponents respecte a 
les limitacions que siguin indemnitzables, passin a ser 
propietat de l’Estat. A aquest efecte, i sens perjudici 
d’aplicar l’expropiació forçosa quan sigui necessari, es 
poden autoritzar permutes de terrenys propietat de l’Estat 
o d’altres organismes públics per altres situats a l’interior 
del Parc o a la seva perifèria, amb l’informe previ del 
Patronat.

Article tercer.–Protecció.

U. No es pot realitzar cap activitat que pugui alterar 
els elements i la dinàmica dels ecosistemes del Parc Na-
cional.

Dos. No es pot sobrevolar el Parc Nacional, excepte 
per raons de seguretat, conservació o salvament, a menys 
de mil metres sobre la vertical del terreny.

Tres. El Pla rector d’ús i gestió determina l’exercici 
dels usos tradicionals en cada cas, de l’activitat agrària i 
de l’aigua, així com l’ús a què s’han de destinar les instal-
lacions existents.

Quatre. En l’exercici dels usos tradicionals de l’acti-
vitat agrària són objecte de protecció especial les activi-
tats ramaderes que contribueixin al manteniment dels 
equilibris que aquestes hagin promogut.

Cinc. Els terrenys inclosos al Parc Nacional queden 
classificats a tots els efectes com a sòl no urbanitzable 
objecte de protecció especial.

Article quart.–Zones perifèriques de protecció.

U. Com a mesura de protecció especial dels recursos 
del Parc Nacional, inclosos els valors paisatgístics, es 
creen les zones de protecció, els límits de les quals són els 
que figuren a l’annex número dos.

Dos. Les zones perifèriques de protecció les classifi-
quen els organismes competents com a sòl no urbanitza-
ble de protecció especial i només s’hi poden permetre els 
usos i aprofitaments tradicionals compatibles amb les 
finalitats del Parc. Qualsevol obra o activitat nova, inclo-
ent-hi les que tendeixin a facilitar les visites del Parc, 
necessita per a la seva autorització un informe previ del 
Patronat d’aquest.

Article cinquè.–Zona d’influència.

U. Als efectes d’aquesta Llei es considera zona d’in-
fluència del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut el terri-
tori dels termes municipals de Bielsa, Broto, Fanlo, Puér-
tolas, Tella-Sin i Torla, no compresos als articles segon i 
quart d’aquesta Llei.

Dos. L’establiment d’aquesta zona d’influència es fa 
amb les finalitats següents:

a) Fomentar les activitats tradicionals que assegurin 
un ús adequat dels recursos naturals que hi ha.

b) Ordenar les activitats tradicionals i fomentar-ne 
d’altres de noves compatibles amb el Parc Nacional, par-
ticularment les que en facilitin el coneixement i la visita.

c) El manteniment del seu nivell demogràfic, gràcies 
al foment de les activitats esmentades anteriorment i a la 
dotació d’un nivell adequat de serveis.

d) El manteniment de la cultura, tradicions i paisat-
ges d’aquestes valls, així com l’arquitectura popular i 
monumental.

e) La integració dels habitants de la zona d’influència 
en les activitats generades pel Parc Nacional.

Tres. Per aconseguir aquests objectius s’ha de con-
feccionar un programa d’inversions i actuacions que 
afecti els termes municipals que constitueixen la zona 
d’influència.

Quatre. També són aplicables en aquesta zona els 
beneficis i les ajudes que preveu la normativa legal que 
desplegui al seu dia l’article cent trenta, dos, de la Consti-
tució, els previstos a la Llei de reforma i desenvolupament 
agrari per a comarques millorables i ordenació d’explota-
cions, amb la seva corresponent declaració prèvia, i els 
que resultin del desplegament legal específic de la Llei de 
forests.
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Article sisè.–Pla rector d’ús i gestió.

U. En el termini màxim d’un any, a partir de la pro-
mulgació d’aquesta Llei, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, a través de l’Institut Nacional per a la Con-
servació de la Naturalesa, ha de confeccionar un pla rec-
tor d’ús i gestió del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut, 
que s’ha de sotmetre a informació pública i, amb l’aprova-
ció provisional prèvia del Patronat, s’ha d’elevar al Govern 
per a la seva aprovació definitiva.

Dos. El Pla rector esmentat té una vigència de quatre 
anys, s’ha de revisar en finalitzar aquest termini o abans, 
si és necessari, i ha d’incloure:

a) Les directrius generals d’ordenació i ús d’aquest 
Parc Nacional.

b) Les normes de gestió i actuació necessàries per a 
la conservació i protecció dels seus valors naturals i per 
garantir el compliment de les finalitats de recerca, inter-
pretació del fenomen de la naturalesa, educació ambien-
tal i d’ús i gaudi dels visitants.

c) La zonificació del Parc Nacional, delimitant àrees 
d’utilització i destinació diferents, entre les quals s’inclo-
uen les destinades als serveis, especificant-ne les limita-
cions urbanístiques i, si s’escau, les zones de reserva 
científiques, ja siguin integrals o dirigides.

d) La regulació específica de l’acampada, excursio-
nisme i muntanyisme en totes les seves modalitats i altres 
pràctiques esportives.

e) Així mateix ha d’incloure la tipificació de les 
infraccions relatives a les normes i directrius que s’hi pre-
veuen, i ha d’establir un règim de sancions administrati-
ves a què aquestes puguin donar lloc.

Tres. Qualsevol projecte d’obra, tasques o aprofita-
ments que no figuri al Pla rector d’ús i gestió o a les seves 
revisions i que es consideri necessari de portar a terme 
s’ha de justificar degudament, tenint en compte les direc-
trius d’aquell, i ha de ser autoritzat per l’Institut Nacional 
per a la Conservació de la Naturalesa, amb l’informe favo-
rable previ del Patronat del Parc.

Article setè.–Plans especials.

L’ICONA ha de redactar plans específics que desenvo-
lupin la normativa del Pla rector d’ús i gestió, que ha 
d’aprovar el Patronat, i la vigència dels quals està limitada 
per la del mateix Pla rector. Almenys s’han de redactar 
plans especials per a:

a) Les mesures que tendeixin a l’eliminació de l’ex-
plotació dels recursos naturals del Parc Nacional, a excep-
ció de les activitats que regula l’article tercer, apartat 
quatre, i les de gestió, incloses al Pla rector d’ús i gestió o 
als plans especials que el desenvolupin.

b) Les activitats de gestió necessàries per al mante-
niment dels equilibris biològics existents i la recerca apli-
cada que li serveixi de fonament.

c) L’organització de la interpretació i informació del 
Parc Nacional per al millor gaudi dels visitants i la promo-
ció de la seva educació ambiental.

Article vuitè.–Col·laboracions.

U. L’ICONA ha de promoure la col·laboració d’altres 
organismes públics nacionals i internacionals i, en la 
mesura que pugui, la dels organismes privats nacionals i 
internacionals. Així mateix ha d’arbitrar un procediment 
d’intercanvi d’informació per al millor compliment dels 
objectius del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut. Es 
busca especialment la col·laboració del Parc Nacional 
Francès dels Pirineus Occidentals.

Dos. Els organismes públics nacionals han de pres-
tar la col·laboració tècnica que se’ls sol·liciti, de conformi-
tat amb el que disposa aquest article.

Article novè.–Limitacions de dret.

U. La creació del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Per-
dut comporta la qualificació d’utilitat pública de tots els 
terrenys que el constitueixen, als efectes d’expropiació 
dels béns i drets afectats.

Dos. Amb relació a les previsions de l’apartat dos de 
l’article tercer de la Llei quinze/mil nou-cents setanta-cinc, 
de dos de maig, i atesa la importància dels paisatges, 
fonamentals per a la declaració d’aquest Parc Nacional, 
no es permet cap tipus de treball de recerca i explotació 
de substàncies minerals ni la tala o extracció d’espècies 
vegetals, dins els límits que assenyala l’article segon 
d’aquesta Llei.

Tres. Són indemnitzables les limitacions a la propie-
tat que s’estableixin en relació amb els usos permesos en 
el sòl no urbanitzable.

Article desè.–Patronat.

U. El Patronat del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Per-
dut a què es refereix la Llei d’espais naturals protegits 
està adscrit a efectes administratius al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i format pels membres 
següents:

Un representant de cadascun dels departaments de 
Presidència del Govern, Obres Públiques i Urbanisme, 
Agricultura, Pesca i Alimentació, Cultura i Defensa.

Un representant de la Diputació General d’Aragó.
Un representant de la Diputació Provincial d’Osca.
Un representant designat per cadascun dels ajunta-

ments afectats.
Un representant de la Universitat de Saragossa.
Un representant dels propietaris privats existents al 

Parc, elegit entre ells mateixos.
Un representant de les associacions aragoneses que 

pels seus Estatuts es dediquin a la conservació de la natu-
ralesa, elegits per elles mateixes.

Un representant de l’ICONA.
El director conservador del Parc Nacional.
Un representant del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques.
Un representant de la Federació Aragonesa de 

Muntanya.

El president és designat pel Govern, entre els mem-
bres del Patronat.

Dos. El Patronat té la seu a la província d’Osca.
Tres. El Govern, per acord pres en Consell de Minis-

tres, pot modificar la composició d’aquest Patronat, quan 
hi hagi canvis administratius o modificacions en la deno-
minació de les entitats representades.

Quatre. Són tasques i funcions del Patronat:

a) Vetllar pel compliment de les normes establertes, 
promoure possibles ampliacions del Parc Nacional, admi-
nistrar els fons procedents de la utilització dels serveis del 
Parc o de les ajudes que atorguin al Patronat qualsevol 
classe d’entitats i particulars.

b) Promoure normes o elevar propostes per a la 
defensa eficaç dels valors i les singularitats del Parc Na-
cional i realitzar totes les gestions que consideri benefi-
cioses per a aquest.

c) Aprovar provisionalment el Pla rector d’ús i gestió 
i les seves revisions, vetllant pel seu compliment, i la 
Memòria anual d’activitats i resultats que el director con-
servador del Parc ha d’elevar a l’Institut Nacional per a la 
Conservació de la Naturalesa.
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d) Aprovar els plans específics a què es refereix l’ar-
ticle setè d’aquesta Llei.

e) Informar dels projectes que desenvolupin els plans 
anteriors i els de recerca que es pretenguin realitzar.

Si en evacuar el Patronat els informes preceptius a 
què al·ludeix aquest apartat e) les dues terceres parts dels 
seus components mostren la seva disconformitat amb 
alguna de les propostes, el president ha de tornar a l’ori-
gen la proposta esmentada per reconsiderar-la.

f) Informar sobre qualsevol classe de treballs, obres 
o aprofitaments i plans de recerca que es pretenguin rea-
litzar, inclosos o no en el Pla rector d’ús i gestió.

Si en evacuar el Patronat els informes preceptius a 
què al·ludeix aquest apartat f) les dues terceres parts dels 
seus components mostren la seva disconformitat amb 
alguna de les propostes, el president ha de tornar a l’ori-
gen la proposta esmentada per reconsiderar-la.

g) Delegar en la Comissió Permanent totes les fun-
cions que estimi convenients.

h) Aprovar i modificar el seu propi reglament de 
règim interior, així com proposar l’estructura funcional de 
l’administració del Parc.

Article onzè.–Comissió permanent.

En el si del Patronat i dependent d’aquest s’ha de 
constituir una comissió permanent, el president de la qual 
es el d’aquell, i que es compon pels membres següents:

El representant del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, el representant del Ministeri de Defensa, el de 
la Diputació General d’Aragó, el de la Diputació Provincial 
d’Osca, un representant dels ajuntaments afectats territo-
rialment pel Parc Nacional, elegit per ells, i el director 
conservador d’aquest.

La Comissió Permanent ha de donar compte al Ple 
del Patronat de les gestions realitzades en exercici de la 
delegació de funcions que li hagi fet el Ple del Patronat 
esmentat.

Article dotzè.–Director conservador.

U. La responsabilitat de l’administració del Parc 
Nacional d’Ordesa i Mont Perdut correspon a un director 
conservador designat per l’ICONA, amb la conformitat 
prèvia del Patronat, i recau en un funcionari amb titulació 
universitària superior.

Dos. El Patronat fixa el règim de dedicació i incom-
patibilitats del director conservador del parc.

Article tretzè.–Tempteig i retracte.

L’Administració de l’Estat, a través de l’ICONA, pot 
exercir drets de tempteig i retracte en totes les transmissi-
ons oneroses de béns i drets «inter vivos» de terrenys 
situats a l’interior del Parc Nacional en la forma que deter-
mini reglamentàriament.

El dret de tempteig s’exerceix dins els tres mesos 
següents a la notificació del projecte de transmissions 
fet per qualsevol de les parts. Els notaris i registradors 
no poden autoritzar ni inscriure, respectivament, les 
escriptures corresponents sense que se’ls acrediti prè-
viament la pràctica de la notificació esmentada en 
forma fefaent.

A falta de la notificació, o quan les condicions que s’hi 
expressin no coincideixin amb les de la transmissió efec-
tuada, l’Estat pot exercir el dret de retracte dins els sis 
mesos, a partir que l’ICONA o el Patronat del Parc Nacio-
nal tinguin coneixement de les condicions reals de la 
transmissió.

Article catorzè.–Mitjans.

L’ICONA, amb càrrec als seus pressupostos, ha d’aten-
dre les despeses necessàries per a la gestió correcta 
d’aquest Parc.

A aquest efecte, figuren com a ingressos els provi-
nents:

a) De les partides que amb aquests objectius s’inclo-
guin als pressupostos generals de l’Estat.

b) De les taxes que es puguin establir per l’accés al 
Parc i per la utilització de serveis.

c) De tota classe d’aportacions i subvencions d’enti-
tats públiques i privades, així com dels particulars.

d) De tots els que es puguin obtenir com a conse-
qüència de concessions i autoritzacions per la utilització 
de serveis al Parc Nacional, en la forma que determini el 
Pla rector d’ús i gestió o els plans especials.

Article quinzè.–Participació de les corporacions locals.

U. Els ajuntaments dels municipis inclosos a la 
demarcació del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut 
tenen dret preferent per a l’obtenció de concessions i 
autoritzacions d’establiments i prestació dels serveis 
d’utilització pública que preveu el Pla rector d’ús i gestió o 
els plans especials.

Dos. Les normes de desplegament d’aquesta Llei 
han de fixar la participació que correspongui als ajunta-
ments esmentats en les taxes que s’estableixin per l’accés 
del públic a les instal·lacions del Parc Nacional d’Ordesa i 
Mont Perdut o altres finalitats.

Article setzè.–Règim de sancions.

La inobservança o infracció de la normativa aplicable 
al Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut ha de ser sancio-
nada d’acord amb el que disposen la Llei d’espais natu-
rals protegits i el Reial decret dos mil sis-cents setanta-
sis/mil nou-cents setanta-set, de quatre de març, pel qual 
s’aprova el Reglament per a la seva aplicació i de confor-
mitat amb la legislació específica que resulti aplicable, 
d’acord amb la naturalesa de la infracció.

Article dissetè.–Acció pública.

És pública l’acció per exigir davant els òrgans admi-
nistratius i els tribunals contenciosos administratius l’ob-
servança estricta de les normes de protecció del Parc 
Nacional d’Ordesa i Mont Perdut.

Article divuitè.–Concessió i explotació d’aigües.

A l’efecte d’aconseguir la protecció de la integritat de 
les aigües que estableix l’article primer d’aquesta Llei, no 
es poden tramitar expedients de concessió i aprofita-
ments d’aigües superficials o subterrànies dins el recinte 
del Parc, llevat dels usos imprescindibles que prevegi el 
Pla rector d’ús i gestió.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–El possible ús militar d’àrees incloses al Parc 
Nacional o a les zones perifèriques de protecció o d’influ-
ència s’ha d’establir, si s’escau, per reial decret.

Segona.–En el termini màxim d’un any, el Govern, 
amb l’informe previ del Patronat, ha de dictar les normes 
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta 
Llei.

Tercera.–El Patronat del Parc Nacional d’Ordesa i Mont 
Perdut queda constituït en el termini de dos mesos, a par-
tir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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ANNEX I

Límits del parc

Nord.–Des del pic Gabieto, per la frontera amb França, 
fins al pic de La Capilla.

Est.–Des del pic de La Capilla per la canal de La Capi-
lla, riu Lalarri, fins a la seva confluència amb el riu Cinca 
(confronta amb la forest d’UP número trenta-sis de la per-
tinença de Bielsa); pel riu Cinca fins al límit de la forest 
d’UP número trenta-set de la pertinença de Bielsa i 
seguint aquest límit amb les finques delimitades del 
senyor José Luis Vidallé Barranco, la senyora Teresa Pañat 
de Antonio i el senyor Antonio Soláns Lerin, fins al riu 
Cinca; per aquest fins al seu encreuament amb el camí del 
Collado de Añisclo i després per aquest fins al Collado de 
Añisclo (confronta amb la forest d’UP número trenta-set 
de la pertinença de Bielsa i particulars); per la serra de Las 
Tucas fins a la punta de Revilla, que és divisòria d’aigües 
entre els rius Cinca i Yaga i que alhora és límit de separa-
ció dels termes municipals de Bielsa, d’una banda, i de 
Puértola i Tella, de l’altra (confronta amb la forest d’UP 
número trenta-set de la pertinença de Bielsa); per la divi-
sòria de Revilla fins a agafar la vora superior del tallat que 
cau al barranc de La Sarra fins al riu Yaga (cnfornta amb la 
forest d’UP número cent trenta-cinc de la pertinença de 
Revilla i particulars).

Sud.–Pel barranc d’Escuaín fins al coll situat entre 
Castillo Mayor i el Torzal de San Martín, anomenat Collado 
Poco Pita; per la divisòria de Tobacoy a Sorripas, entre el 
barranc Airés i el riu Yaga, fins a la punta de Sorripas o de 
La Forqueta; per la divisòria d’aigües entre el barranc d’Ai-
rés i el riu Bellós fins a la punta de Sestrales baixa (con-
fronta amb la forest d’UP números noranta-nou i cent dos 
de la pertinença d’Escuaín i Puértolas, respectivament); 
des de Sestrales baixa per la divisòria de Sestrales, que 
confronta amb els termes municipals de Puértolas i Fanlo, 
fins al Collado Joverniles, i segueix per la vora superior 
del congost fins a arribar davant la font de La Salud; 
d’aquí, directe al riu i després a la carretera de l’Estat que 
va d’Escalona o Añisclo, i segueix fins als voltants del qui-
lòmetre sis, on el riu fa una corba pronunciada a l’es-
querra (mirant aigües avall); des d’aquest punt es puja, en 
direcció nord-oest, per un tàlveg fins al camí de Gallisué a 
Vió i se segueix aquest fins al seu encreuament amb la 
lloma que partint de la punta va en direcció nord-oest; des 
d’aquest punt del camí fins a la punta Tozoals en línia 
recta, per seguir de la mateixa manera a un pujol de mil 
dos-cents vint-i-sis metres de cota; des d’aquest pujol, 
també en línia recta, fins a la confluència dels rius Bellós i 
Aso; per la divisòria de La Estiva entre els rius Aso i Bellós 
fins a la punta de Crespana (confronta amb la forest d’UP 
número setanta bis de la pertinença de Buerba, Vió, Nerín, 
Sercué i Fanlo); per la divisòria esmentada fins a la punta 
de Las Arenas (confronta amb la finca particular La Estiva, 
dels veïns del Quiñón de Buerba), per la divisòria esmen-
tada fins al Pueyo de Mondicieto; segueix ara pel límit sud 
de l’actual Parc Nacional de la Vall d’Ordesa per la serra de 
Las Cutas fins a la punta Diazas, que és divisòria d’aigües 
entre Aso i Arazas i que és límit de separació dels termes 
municipals de Torla i Fanlo; segueix pel límit sud de l’ac-
tual Parc per la serra de Las Cutas esmentada, ara divisò-
ria d’aigües entre els rius Ara i Arazas fins al Mirador del 
Rey (confronta amb la forest d’UP número cent trenta-nou 
de Torla).

Oest.–Des del Mirador del Rey per damunt de la mura-
lla que mira el riu Ara fins a la confluència d’aquest riu 
amb el riu Arazas (confronta amb la forest d’UP número 
cent trenta-nou de la pertinença de Torla); pel riu Ara 
aigües amunt fins al pont de Los Navarros (confronta amb 
la forest d’UP número cent quaranta de la pertinença de 
Torla); des del pont de Los Navarros puja per una lloma 
fins al punt més alt de les muralles que donen al riu Ara, 

seguint per dalt fins a arribar al barranc Sopeliana, i des-
prés pujant per aquest barranc fins al seu encreuament 
amb el camí del mateix nom que va a la vall de Bujaruelo; 
per aquest camí fins al seu encreuament amb el barranc 
que baixa del punt més occidental de la línia de separació 
dels termes municipals de Torla i Fanlo (confronta amb la 
forest d’UP número cent trenta-nou de la pertinença de 
Torla); per la línia de separació esmentada dels termes 
municipals de Torla i Fanlo que segueix la divisòria de 
Mondarruego fins a la punta de Gabieto a la frontera amb 
França (confronta amb la forest d’UP número cent qua-
ranta-dos de la pertinença de Torla).

ANNEX II

Límits de les zones de protecció

S’estableixen les àrees de protecció següents del Parc 
Nacional d’Ordesa i Mont Perdut:

Primera.–Zona de protecció occidental.
Segona.–Zona de protecció oriental.

Límits de la zona de protecció occidental

Es parteix de la conca del riu Ara, que limita a la dreta 
amb el barranc de San Antón o Articallasta; se segueix pel 
riu Ara fins al pont passarel·la i després continua per l’an-
tic camí de Torla a les finques particulars fins a la divisòria 
sud del barranc de Diazas, continuant fins al pic de Las 
Mentiras. Segueix pel barranc de Las Mentiras fins al de la 
Gleda de Borruel, continuant per aquest en línia recta al 
Collado de Fanlo. Des d’aquest punt pel riu Aso fins a l’en-
creuament amb la carretera que va a Nerín, continua per 
aquest fins a la gruta dels Moros, seguint pel camí forestal 
de Vió fins al mirador del mateix nom. A continuació se 
segueix pel límit del Parc en direcció nord fins a la fron-
tera francesa, per la qual es continua en direcció oest fins 
al punt d’origen de la zona de protecció.

Límits de la zona de protecció oriental

Es parteix del pic de Joverniles pel barranc de Chinistral 
fins a la seva confluència amb el d’Airés, se segueix per 
aquest últim fins a la penya de L’Ombre i a continuació es 
baixa pel barranc de Poco Pita a agafar el de La Fuente, 
seguint per aquest últim fins al de Yaca i després es puja pel 
barranc de Consusa fins a la pala de Montinier. Des d’aquest 
punt segueix la divisòria cap a la cota dos mil quatre-cents 
setanta-set, límit del Parc, i baixa per la divisòria del barranc 
de Pinaret i a continuació segueix la corba de nivell de dos 
mil cent d’est a oest fins a sota els farallons de la cota dos 
mil quatre-cents setanta-sis; després baixa per la divisòria 
est del barranc de Fuen Blanca, travessa la divisòria i tra-
vessa el riu Cinca a la confluència amb el barranc de Plana 
de Campos i segueix cap al nord per la divisòria de Los Lla-
nos de Dué, entre el Cinca i el Real, després passa pel pic de 
Lalarri, continua fins al turó de Puertas i des d’aquest per la 
divisòria del Cinca i el Barrosa arriba fins a la frontera fran-
cesa, per la qual continua en direcció oest fins al límit del 
Parc, després pel límit del parc en direcció sud segueix fins 
a enllaçar amb el pic de Joverniles.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, tretze de juliol de mil 
nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO 


