
Suplement núm. 17 Any 1995 290

25204 LLEI 33/1995, de 20 de novembre, de declaració 
del Parc Nacional de Cabañeros. («BOE» 278, 
de 21-11-1995.)

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

Cabañeros, un paratge privilegiat situat a la Comuni-
tat Autònoma de Castella-la Manxa, va ser declarat parc 
natural per la Junta de Comunitats el dia 11 de juliol de 
1988. Allà hi perviu la representació més àmplia de bos-
cos mediterranis d’Espanya; des de solells de xeròfils fins 
a boirosos bedollars resguardats en obagues i tàlvegs. 
Amb tot això, extraordinaris valors faunístics i notables 
contrastos paisatgístics.

No és fruit de la casualitat que el destí hagi deparat 
aquesta situació per a un enclavament tan singular com 
són els Monts de Toledo. Darrere hi ha una llarga història 
de conservació i ús sostenible de la naturalesa, que es 
remunta al segle XV, i en la qual no hi ha deixat de ser 
present l’Administració. S’ha de recordar la figura del «Fiel 
de los Montes», i de les ordenances per a la «custòdia, 
guarda i aprofitament» de les muntanyes pròpies del Con-
sejo Toledano. Suma de moltes accions, degudes també 
als propietaris i veïns, que han permès l’existència d’un 
llegat natural que estem obligats a transmetre a les gene-
racions futures.

Amb aquesta finalitat i amb la d’assegurar el desenvo-
lupament sostenible dels pobladors de la comarca de 
Cabañeros, la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, 
considerant que es complien els requisits que contenen 
els articles 13.1 i 22.3 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silves-
tres, va elaborar un pla d’ordenació dels recursos naturals 
per a la zona dels Monts de Toledo (de Cabañeros-Roci-
galgo) de conformitat amb el que estableix l’article 15.1 
de l’esmentada Llei 4/1989. Aquest Pla, aprovat pel Con-
sell de Govern de la Junta, mitjançant el Decret 23/1995, 
de 28 de març, considera necessària la declaració d’una 
part d’aquell territori com a parc nacional, atesos els seus 
singulars valors naturals i l’interès general que la seva 
conservació implica.

En conseqüència, a proposta de la Junta de Comuni-
tats de Castella-la Manxa, amb l’informe previ de la 
Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa, de con-
formitat amb l’article 45.2 de la Constitució i l’article 22 de 
la Llei 4/1989, i atenent la Sentència del Tribunal Constitu-
cional de 26 de juny de 1995, aquesta Llei declara el Parc 
Nacional de Cabañeros, perquè la seva conservació és 
d’interès general de la Nació, i l’integra a la Xarxa Estatal 
de Parcs Nacionals, en virtut del títol competencial que la 
Constitució confereix a l’Estat a l’article 149.1.23a, relatiu 
a la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

Article 1. Declaració de Parc Nacional.

1. Es declara d’interès general de la Nació la conser-
vació de Cabañeros com a espai natural representatiu de 
l’ecosistema de bosc mediterrani, i aquest és un dels sis-
temes naturals esmentats a l’annex de la Llei 4/1989, de 27 
de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i 
fauna silvestres.

2. Es declara el Parc Nacional de Cabañeros i s’inte-
gra a la Xarxa Estatal de Parcs Nacionals, en virtut del que 
estableix l’article 22 de la Llei esmentada.

Article 2. Objecte.

La declaració de l’espai natural denominat de Cabañe-
ros com a parc nacional té per objecte:

a) Protegir la integritat dels seus ecosistemes, que 
constitueixen una extraordinària representació del bosc 
mediterrani espanyol.

b) Assegurar la conservació i la recuperació, si s’es-
cau, dels hàbitats que el formen i les espècies que el 
poblen.

c) Contribuir a la protecció, el foment i la difusió dels 
valors culturals que conformen la seva història.

d) Facilitar el seu coneixement i gaudi pels ciutadans, 
de manera que sigui compatible amb la seva conserva-
ció.

e) Promoure el desenvolupament sostenible social, 
econòmic i cultural dels habitants de la comarca de 
Cabañeros.

f) Aportar al patrimoni nacional, europeu i mundial 
una mostra representativa dels ecosistemes de bosc 
mediterrani, i incorporar Cabañeros als programes nacio-
nals i internacionals de conservació de la biodiversitat.

Article 3. Àmbit territorial.

1. El Parc Nacional de Cabañeros comprèn la totalitat 
de l’àmbit territorial inclòs dins els límits que es descriuen 
a l’annex I d’aquesta Llei.

2. El Govern, a proposta del ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació o de la Comunitat Autònoma de Cas-
tella-la Manxa, pot incorporar al Parc nacional terrenys 
adjacents de característiques similars, quan:

a) Siguin propietat de l’Estat, o de la Comunitat Autò-
noma.

b) Siguin expropiats per al compliment dels fins que 
atén aquesta Llei.

c) Siguin aportats pels propietaris per a l’obtenció 
dels fins esmentats.

Article 4. Àrea d’influència socioeconòmica.

1. Es declara àrea d’influència socioeconòmica del 
Parc Nacional de Cabañeros, als efectes del que preveu 
l’article 18.2 de la Llei 4/1989, l’espai conformat pels ter-
mes municipals on hi ha ubicat el Parc Nacional.

2. Els ajuntaments inclosos a l’àrea d’influència soci-
oeconòmica s’han de beneficiar del règim de subvencions 
i compensacions que, en desplegament de l’article 18.2 de 
la Llei 4/1989, estigui establert per reglament per a la 
Xarxa Estatal de Parcs Nacionals.

3. Per tal d’assegurar un desenvolupament sosteni-
ble de la comarca i una millora la qualitat de vida dels 
residents, les administracions públiques interessades han 
d’elaborar, coordinadament, un pla de desenvolupament 
sostenible, que ha d’aprovar el Govern mitjançant reial 
decret.

Article 5. Règim jurídic.

1. Els terrenys inclosos al Parc Nacional queden clas-
sificats, a tots els efectes, com a sòl no urbanitzable de 
protecció especial. Els plans o normes urbanístiques han 
d’adaptar les seves previsions al Pla d’ordenació dels 
recursos naturals dels Monts de Toledo (Cabañeros-Roci-
galgo), als principis que estableixen aquesta Llei i  els ins-
truments de planificació que s’aprovin en el seu desplega-
ment.

2. Al Parc Nacional, s’hi han de mantenir els usos i 
activitats tradicionals que, havent contribuït històricament 
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a conformar el paisatge actual, hagin estat recollits expres-
sament en el Pla d’ordenació dels recursos naturals, i cal 
donar-los suport. La seva regulació l’ha de contenir el Pla 
rector d’ús i gestió del Parc.

3. En tot cas, hi queden prohibits els usos i activitats 
següents:

a) La construcció o remodelació d’edificis o altres 
infraestructures per a fins diferents dels tradicionals, al 
marge dels supòsits que preveuen aquesta Llei i els ins-
truments de planificació que la despleguin.

b) L’aprofitament consumptiu de recursos naturals 
que alteri l’estabilitat dels ecosistemes o la integritat dels 
components físics o biològics.

c) Les activitats identificades en el Pla rector d’ús i 
gestió com a incompatibles amb els fins del Parc Nacio-
nal.

4. Són indemnitzables les limitacions que, com a 
conseqüència del compliment dels fins d’aquesta Llei, es 
poden establir sobre drets reals consolidats en el territori 
del Parc Nacional abans de la seva declaració.

Article 6. Utilitat pública.

1. Es declara, a tots els efectes, la utilitat pública pre-
valent i l’interès social de les accions a desenvolupar a 
l’interior del Parc Nacional, per assegurar el compliment 
d’aquesta Llei.

2. L’Administració General de l’Estat pot exercir, en la 
forma i els terminis que estableix l’article 10.3 de la Llei 
4/1989, els drets de tempteig i retracte en totes les trans-
missions entre vius de béns i drets a l’interior del Parc.

Article 7. Òrgans de gestió.

1. La responsabilitat de la gestió del Parc nacional 
correspon de forma compartida al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i a la Junta de Comunitats de Castella-
la Manxa, a través d’una comissió mixta de gestió inte-
grada, a parts iguals, per representants de les dues insti-
tucions.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de promoure la col·laboració d’entitats nacionals i inter-
nacionals, tant públiques com privades, per millorar el 
compliment dels fins del Parc Nacional.

3. La responsabilitat de l’administració i coordinació 
de les activitats del Parc Nacional és del director del Parc 
-que és nomenat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació de comú acord amb la Junta de Comunitats de 
Castella-la Manxa- d’entre els funcionaris de qualsevol de 
les dues administracions. Una vegada nomenat, ha de ser 
adscrit, si no ho està, a l’organisme autònom de Parcs 
Nacionals.

Article 8. Patronat.

1. Com a òrgan de participació i suport a la gestió del 
Parc Nacional de Cabañeros, es crea un patronat, adscrit, 
a efectes administratius, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.

2. Componen el Patronat:
a) Quatre representants de l’Administració General 

de l’Estat, designats pel Govern de la Nació a proposta del 
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

b) Quatre representants de la Comunitat Autònoma 
de Castella-la Manxa.

c) Un representant de cadascun dels ajuntaments 
esmentats a l’annex II d’aquesta Llei.

d) Un representant de la Universitat de Castella-la 
Manxa.

e) Tres representants dels propietaris de terrenys 
ubicats a l’interior del Parc.

f) Tres representants de les associacions ecologistes 
d’àmbit estatal o autonòmic o que, estatutàriament, tin-
guin com a finalitat primordial la defensa i conservació 
del medi natural.

g) Dos representants de les associacions agràries.
h) El director del Parc Nacional.

3. Exerceix les funcions de secretari un funcionari 
adscrit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que 
actua amb veu però sense vot.

4. El president del Patronat és nomenat pel Govern 
de la Nació, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, de comú acord amb l’òrgan competent de la 
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

5. Són funcions del Patronat:
a) Vetllar pel compliment de les normes establertes i 

la correcta aplicació dels instruments de planificació.
b) Promoure, si s’escau, possibles ampliacions del 

Parc Nacional.
c) Emetre informe sobre el projecte de Pla rector d’ús 

i gestió i els plans anuals de treballs.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats i resultats 

elaborada per la Direcció del Parc Nacional.
e) Proposar les mesures que es considerin necessà-

ries per millorar la gestió del Parc Nacional.
f) Emetre informe sobre el Pla de desenvolupament 

sostenible i tutelar-ne el compliment per les administraci-
ons públiques.

g) Elaborar i aprovar el seu propi reglament de règim 
interior.

6. En el si del Patronat s’ha de constituir una comis-
sió permanent que, presidida pel president, ha d’exercir 
les funcions que li encomani el ple.

7. El Patronat, en el seu funcionament, es regeix pel 
que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 9. Règim econòmic.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’atendre, amb càrrec als seus pressupostos o els dels 
seus organismes autònoms, les despeses necessàries per 
executar les activitats de conservació, ús públic i recerca 
i, en general, les tasques necessàries per a la correcta ges-
tió del Parc.

2. A més, tenen la consideració d’ingressos, amb 
capacitat per generar crèdit, els procedents de:

a) Les quantitats percebudes per la prestació dels 
serveis que l’Administració del Parc pugui establir, d’acord 
amb el Pla rector d’ús i gestió del mateix Parc.

b) Els cànons que gravin les concessions atorgades 
a tercers per a l’explotació de determinats serveis, de con-
formitat amb el que estableix el Pla rector d’ús i gestió del 
Parc.

c) Tots els ingressos derivats d’autoritzacions per la 
utilització de serveis al Parc, en la forma que determini el 
Pla rector d’ús i gestió.

d) Les subvencions i aportacions, tant de les admi-
nistracions públiques com d’entitats públiques i privades, 
així com de particulars.

Article 10. Pla rector d’ús i gestió.

1. L’instrument de planificació de la gestió del Parc 
Nacional de Cabañeros és el Pla rector d’ús i gestió.

2. El Pla rector d’ús i gestió, que té caràcter pluria-
nual, s’ha d’adequar al que estableix l’article 19 de la Llei 
4/1989, de 27 de març, i ha d’incloure almenys les deter-
minacions següents:
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a) La zonificació del Parc, amb la delimitació de les 
àrees de diferents usos i la normativa aplicable a cadas-
cuna d’aquestes.

b) El desenvolupament en el Parc Nacional dels cri-
teris bàsics de gestió que conté el Pla d’ordenació dels 
recursos naturals.

c) La identificació de les actuacions necessàries per 
a la protecció dels valors del Parc, així com les destinades 
a estendre’n el coneixement entre la població local i els 
visitants.

d) La regulació de les activitats que siguin compati-
bles amb el compliment dels objectius del Parc, així com 
l’especificació d’aquelles altres que es considerin incom-
patibles.

e) La determinació de prioritats d’inversió per al 
compliment dels objectius del Parc.

f) La identificació de les línies d’investigació aplica-
des a la gestió del Parc.

3. L’execució del Pla rector d’ús i gestió s’ha de des-
plegar a través del Pla anual de treballs, que ha d’aprovar 
el president de l’organisme autònom de Parcs Nacionals, 
amb l’informe previ del Patronat, abans de l’inici de l’exer-
cici econòmic corresponent.

Article 11. Règim sancionador.

1. El règim genèric d’infraccions i sancions que 
regeix el Parc Nacional és el que preveu el títol VI de la Llei 
4/1989, de 27 de març, d’acord amb el que preveu el títol 
IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

2. A més, tenen la consideració d’infraccions molt 
greus:

a) La construcció o remodelació d’edificis o altres 
infraestructures al marge de les condicions i procediments 
que preveuen aquesta Llei i els instruments de planifica-
ció que la despleguen.

b) L’execució, sense la deguda autorització adminis-
trativa, d’obres, treballs, tractaments silvícoles, sembres 
o plantacions a l’interior del Parc.

c) L’alteració de les condicions naturals del Parc Naci-
onal o dels elements que li són propis, mitjançant ocupa-
ció, trencament, tallada, arrencada o contaminació directa 
o indirecta.

d) L’alliberament o introducció deliberada d’espècies 
alienes als ecosistemes del Parc.

3. Tenen la consideració d’infraccions greus:
a) L’exercici d’activitats comercials prohibides a l’in-

terior del Parc o d’aquelles permeses, però sense la cor-
responent autorització o concessió.

b) L’incompliment de les condicions imposades en 
les autoritzacions administratives per a les activitats de 
les persones a l’interior del Parc.

c) La instal·lació de cartells de publicitat i l’emmagat-
zematge de residus o ferralla.

d) La captura, recol·lecció o persecució injustificada 
d’animals silvestres, de les seves cries o ous, així com 
l’arrencada i la tallada de plantes.

e) Encendre foc sense autorització.
f) La circulació a peu, amb vehicle o amb animals de 

sella per zones classificades com a tancades al públic pel 
Pla rector d’ús i gestió.

4. Tenen la consideració d’infraccions lleus:
a) L’acampada en llocs diferents dels previstos en el 

Pla rector d’ús i gestió.
b) L’emissió de sorolls que pertorbin la tranquil·litat 

de les espècies o molestin les persones.
c) L’incompliment de qualsevol altre precepte de la 

normativa del Parc.

5. La competència per imposar les sancions corres-
pon:

a) Al director del Parc, per a les infraccions lleus.
b) Al president de l’organisme autònom de Parcs 

Nacionals, per a les infraccions greus.
c) Al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per 

a les infraccions molt greus.

Disposició addicional primera. Constitució del Patronat.

En el termini de tres mesos, a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, s’ha de constituir el Patronat del Parc 
Nacional de Cabañeros.

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

En el termini d’un any s’ha d’elaborar el Pla rector d’ús 
i gestió del Parc Nacional.

Disposició addicional tercera. Integració de recursos i 
adscripció de mitjans.

El personal i els mitjans adscrits al Parc natural de 
Cabañeros es poden integrar al Parc Nacional de Cabañe-
ros, a través del conveni corresponent que han de subs-
criure les dues administracions públiques afectades.

Disposició addicional quarta. Integració a la Xarxa 
Natura-2000.

En el termini de sis mesos, a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern, de comú acord amb la 
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, ha de tramitar 
davant la Unió Europea la proposta de declaració del Parc 
Nacional de Cabañeros com a «lloc d’importància comu-
nitària» a l’efecte de la seva integració a la Xarxa 
Natura-2000.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

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

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 que la facin complir.

Madrid, 20 de novembre de 1995.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

ANNEX I

LÍMITS DE L’ÀREA QUE ES PROPOSA PER A LA SEVA 
DECLARACIÓ COM A PARC NACIONAL

Sud: a partir de l’actual Parc natural de Cabañeros, al 
camí principal, per la carretera Pueblonuevo del Bullaque-
Santa Quiteria. Continua cap al sud per aquesta carretera 
excloent-la i coincidint amb el límit del Parc natural, iden-
tificat per l’antic tancament de la finca de Cabañeros. En 
arribar a la deu del Rostro, el límit puja fins al pic del 
mateix nom a la cota 928. Des d’allà transcorre per la divi-
sòria, travessa el viarany de Valhondo i després continua 
per la corda del Rostro. Al final de la corda, el límit agafa 
la direcció sud, travessa el camí de la Posá de Cristo, al 
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costat del rierol que surt de la llacuna de los Cuatro Cer-
ros, i torna a agafar una altra corda, la de la Solanilla, pas-
sant pel port de Miraflores fins al Morro de la Perdiz, fins 
a trobar el límit dels termes d’Alcoba i Horcajo de los Mon-
tes. Segueix la divisòria per la serra de La Celada i la línia 
de terme que separa Navalpino d’Horcajo de los Montes, 
fins al pic Umbría, de 812 metres de cota. Des d’aquí, el 
límit baixa cap al rierol del Rubial, i continua pel límit de 
la forest número 29 del Catàleg d’utilitat pública, denomi-
nada serra de Castellar de los Bueyes. El límit del Parc 
transcorre en direcció est coincidint amb el de la forest 
pública fins arribar al límit de la finca El Chorrito, des d’on 
baixa en direcció nord fins al rierol del Rubial, sempre pel 
límit d’El Chorrito, fins al port del Rubial. Des d’aquí puja 
fins al turó del Campanario i per la línia de cims arriba al 
turó de Navalperales fins al turó del Chorro, i continua per 
la límit de la finca de Cabañeros fins al turó de Los Boho-
nales, i d’allà fins al barranc de Cibáñez en la confluència 
amb el riu Estena, coincidint amb el límit de la finca de 
Cabañeros. A continuació el límit remunta el riu Estena 
700 metres, per la tanca de la finca de Cabañeros.

Oest: des del punt anterior de l’Estena, puja pel marge 
oposat, excloent la finca Dehesa de Estena y Vallejunco, 
fins arribar a 300 metres mesurats perpendicularment a la 
llera. Des d’aquí, el límit transcorre, aigües amunt, paral-
lel al riu, i deixa fora les bosquines conreades fins al límit 
de terme d’Horcajo de los Montes-Navas de Estena. Trans-
corre per la línia de terme fins al turó de Casarejos, i 
segueix fins al turó d’El Morrón de la Hoz, i baixa a agafar 
el curs del rierol de Vallelpero. Segueix pel rierol de Vallel-
pero fins travessar la carretera Navahermosa-Cijara pel 
quilòmetres 25 fins al turó d’El Hombre (cota 926 metres), 
i d’aquí a la serra de Ciguiñuelas (cota 1.056 metres), per 
baixar al turó de Los Cuatro Caminos i cap al nord per la 
lloma de la Talayuela fins al turó de Castañuelo, i segueix 
a l’est fins al pic de Rocigalgo (1.448 metres).

Nord: des del Rocigalgo, transcorre per la divisòria 
d’aigües a Sierra Fría, turó de Las Cuevas i punt culminant 
d’altura 1.365 metres de la serra de La Parrilla, fins al turó 
de La Talega. Aquí el límit transcorre per la serra de Valle-
león fins a la carretera, al punt quilomètric 5,400, on con-
tinua pel límit dels termes d’Hontanar i Los Navalucillos 

fins al rierol de Valleleón. El límit continua a 100 metres a 
l’est d’aquest rierol i paral·lelament a la seva traça, fins a 
la confluència amb l’Estena. A partir d’aquí, i aigües avall, 
el límit transcorre a 5 metres del riu i en el seu marge 
esquerre, fins que, incorporant-se al marge oposat davant 
del rierol de la Chorrera, i incloent-lo, transcorre per 
aquest rierol durant 1.000 metres, per seguir pel límit de 
la zona conreada i excloent les parcel·les d’El Matón, fins 
a la seva confluència amb el límit de la forest d’utilitat 
pública «Fuente del Caño».

Est: des del punt anterior, el límit segueix pel límit de 
la forest d’utilitat pública «Sierra del Ramiro», per incor-
porar-se a la divisòria d’aigües, excloent la forest La Taber-
nilla, per tornar al port i transcórrer per les cotes culmi-
nants 857, 845, 910, 900 i 911 metres, per la naixent del 
rierol d’Hontanillas. Continua per la divisòria (cotes cul-
minants 905 i 932 metres) fins trobar el límit del terme 
municipal de Retuerta del Bullaque. Segueix per aquest 
límit de terme en direcció sud fins a la Cañada Real Sego-
viana, i transcorre per aquesta cap al nord-est fins a Naval-
gallo. Aquí el límit passa a ser de la forest consorciada 
«Las Llanas», fins a la divisòria de Sierras Prietas. Segueix 
pel cim de La Acibuta fins arribar a la presa de la Torre de 
Abraham, i passa per aquesta fins a la carretera C-403. Des 
de la carretera, i excloent-la, continua cap al sud fins tro-
bar-se davant de serra Ventilla, pel límit de la presa de la 
Torre de Abraham, i excloent la parcel·la que al nord del 
viver de la Ventilla es coneix com La Chopera, el límit 
passa a ser la via pecuària, fins trobar el límit de la forest 
i les terrasses. Continua en direcció nord-oest fins al rierol 
del Pocito, i transcorre en direcció sud fins a l’entrada al 
camí principal de Cabañeros.

ANNEX II

MUNICIPIS QUE COMPONEN L’ÀREA D’INFLUÈNCIA 
SOCIOECONÒMICA DEL PARC NACIONAL DE 

CABAÑEROS

Província de Toledo: Hontanar i Navalucillos.
Província de Ciudad Real: Navas de Estena, Retuerta 

de Bullaque, Horcajo de los Montes i Alcoba.


