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Tresor l’import dels drets aranzelaris meritats des de la 
data esmentada.

Els drets aranzelaris del personal que opti pel sistema 
retributiu establert en aquesta Llei s’ingressen al Tresor.

Els funcionaris que no exerceixin el dret d’opció en els 
terminis indicats continuen sotmesos, en el futur, al règim 
de retribucions vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei; 
no obstant això, s’entén, i als únics efectes de conservar 
els seus drets passius, que perceben les retribucions bàsi-
ques que els correspondrien segons aquesta Llei, en cas 
d’haver optat pel nou règim retributiu.

Tercera.–Queden derogades les disposicions que 
s’oposin al que estableix aquesta Llei.

Quarta.–Aquesta Llei, i els efectes econòmics que s’hi 
preveuen, tenen efectes retroactius des del primer de 
juliol de mil nou-cents setanta-nou, i a les retribucions 
que s’hi regulen els és d’aplicació l’augment previst a 
l’article novè de la Llei de pressupostos vigent.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-quatre d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la Correció d’error publicada 
al  «BOE» 164, de 9-7-1980.) 

 8780 LLEI 18/1980, de 24 d’abril, per la qual se supri-
meix el Consell d’Economia Nacional. 
(«BOE» 102, de 28-4-1980.)

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.
Se suprimeix el Consell d’Economia Nacional.

Article segon.
Els funcionaris que presten serveis al Consell 

d’Economia Nacional s’han de reincorporar, a tots els 
efectes, als llocs de treball de les plantilles orgàniques 
dels seus respectius cossos de procedència.

Article tercer.
El personal no funcionari que presta serveis al Consell 

es continua regint pel mateix règim juridicolaboral que té 
actualment i queda adscrit al Ministeri d’Economia.

Article quart.
El Ministeri d’Hisenda ha d’efectuar les transferències 

de crèdit necessàries per acomplir el que disposen els 
articles precedents.

DISPOSICIÓ FINAL

Unica.
El Govern, a proposta del ministre d’Economia, ha 

d’adoptar les disposicions necessàries per al desplega-
ment i compliment de que estableix aquesta Llei, que 
entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Unica.
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin 

al que estableix aquesta Llei.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-quatre d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 8784 LLEI 22/1980, de 24 d’abril, de modificació de la 
base IV de la Llei de bases de la sanitat nacio-
nal de 25 de novembre de 1944. («BOE» 102, 
de 28-4-1980.)

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 únic.
El paràgraf sis de la base IV de la Llei de bases de sani-

tat nacional, de vint-i-cinc de novembre de mil nou-cents 
quaranta-quatre, queda redactat així:

«Les vacunacions contra la verola i la diftèria i contra 
les infeccions tífiques i paratífiques poden ser declarades 
obligatòries pel Govern quan, per l’existència de casos 
repetits d’aquestes malalties o per l’estat epidèmic del 
moment o previsible, es consideri convenient. En totes les 
altres infeccions en què hi hagi mitjans de vacunació 
d’eficàcia total o parcial reconeguda i en què aquesta no 
constitueixi cap perill, poden ser recomanats i, si s’escau, 
imposats per les autoritats sanitàries.»

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-quatre d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 9323 LLEI 25/1980, de 3 de maig, sobre reclassifica-
ció del Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel. 
(«BOE» 110, de 7-5-1980.)

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.



34 Any 1980 Suplement retrospectiu núm. 2

Article primer.–Finalitat.

U. És finalitat d’aquesta Llei l’establiment d’un règim 
jurídic especial per al Parc Nacional de Las Tablas de Dai-
miel.

Dos. Aquest règim jurídic especial s’orienta a prote-
gir la integritat de la gea, fauna, flora, aigües i atmosfera 
i, en definitiva, del conjunt dels ecosistemes del Parc 
Nacional de Las Tablas de Daimiel i de les llacunes del 
mateix ecosistema, i a promoure la investigació i la utilit-
zació amb vista a l’ensenyança i gaudi del Parc Nacional, 
pel que fa al seu interès educatiu, científic, cultural, 
recreatiu, turístic i socioeconòmic. Les mesures de con-
servació s’estenen igualment a les aigües subterrànies i 
superficials, que constitueixen el suport hídric de 
l’ecosistema que es tracta de protegir.

Article segon.–Àmbit territorial.

U. Els límits del Parc Nacional de Las Tablas de Dai-
miel, així com els de la reserva integral d’aus aquàtiques i 
zones exteriors de protecció i influència, s’especifiquen 
als annexos d’aquesta Llei.

El Govern pot modificar els límits de la reserva inte-
gral, amb la proposta prèvia del Patronat.

Dos. No obstant això, el Govern pot incorporar al 
Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel altres terrenys 
contigus a aquest, sempre que reuneixin característiques 
adequades per a això, quan:

a) Siguin de la propietat de l’Estat, d’alguns dels 
seus organismes o de domini públic.

b) Siguin aportats, a aquest efecte, pels seus propie-
taris.

c) Siguin expropiats amb aquesta finalitat.

El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries i 
habilitar els mitjans necessaris perquè es continuï 
l’adquisició dels terrenys inclosos en aquest Parc Nacio-
nal fins que tota la seva superfície passi a ser propietat de 
l’Estat.

Tres. Els terrenys del Parc Nacional i els inclosos a la 
zona de protecció queden classificats, a tots els efectes, 
com a sòl no urbanitzable objecte de protecció especial.

Article tercer.–Reserva integral d’aus aquàtiques.

La reserva integral, definida a l’article segon d’aquesta 
Llei, té el caràcter de reserva científica, per la seva espe-
cial importància biòtica, per la qual cosa queda prohibida 
en aquesta àrea tota activitat pertorbadora de la 
tranquil·litat de la gea, la flora i la fauna. Qualsevol actua-
ció s’ha de realitzar sempre d’acord amb la direcció dels 
estudis bioecològics que es promoguin en virtut del Pla 
rector d’ús i gestió.

Article quart.–Zona de protecció. Preparc.

U. En aquesta zona de protecció no es pot practicar 
cap activitat cinegètica.

Dos. Les activitats d’aquesta zona es limiten a l’ús 
agrari, sempre que sigui compatible amb les finalitats del 
Parc Nacional. A aquests efectes, el Ministeri d’Agricultura, 
amb l’informe previ del Patronat del Parc, hi ha de regular 
l’ús de pesticides, herbicides, abonaments químics i, en 
general, de tots els productes que puguin ser nocius per a 
la gea, la fauna o la flora del Parc.

Article cinquè.–Zones d’influència.

U. Es consideren com a zones d’influència les espe-
cificades a l’annex número quatre d’aquesta Llei.

Dos. A les zones d’influència és preceptiu l’informe 
del Patronat del Parc per a totes les actuacions que puguin 

modificar o reduir les superfícies de les àrees entollades o 
deteriorar la qualitat de les aigües.

Tres. El Govern, amb la iniciativa prèvia del Patronat, 
pot limitar o suspendre qualsevol activitat que es realitzi a 
les zones d’influència i que pugui afectar la conservació 
del Parc. La suspensió, que té caràcter provisional, es 
manté fins que no s’adoptin les correccions oportunes.

Article sisè.–Pla director territorial de coordinació.

U. Amb la finalitat de promoure el desenvolupament 
socioeconòmic de l’àrea circumdant del Parc Nacional, i 
especialment de la seva zona d’influència, d’acord amb la 
conservació que s’estableix, s’ha de confeccionar un pla 
director territorial de coordinació, de conformitat amb el 
que disposa el text refós de la Llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana, aprovat pel Decret mil tres-cents qua-
ranta-sis/mil nou-cents setanta-cinc, de nou d’abril, que ha 
de comprendre els termes municipals que es determinin 
en la norma aprovatòria de la formació del pla esmentat.

Dos. El Pla director ha de preveure, entre altres, els 
aspectes següents:

a) Determinació d’usos i activitats a què s’hagi de 
destinar el sòl afectat, a fi de promoure activitats econò-
miques compatibles amb la conservació del Parc 
Na cional.

b) Mesures de protecció que s’han d’adoptar, amb la 
finalitat d’assegurar la utilització racional de tots els 
recursos naturals, tant a les àrees del Parc Nacional com 
a les zones de protecció i d’influència, i corregir les activi-
tats que puguin repercutir negativament en el Parc 
Na cional.

c) Mesures conduents al foment de recursos natu-
rals, com ara la riquesa piscícola i la relativa als crancs, 
necessitada d’expansió i ordenació.

d) L’ordenació conjunta, en un pla integrat, de les 
aigües per a regadius, usos industrials i proveïments de 
poblacions, amb inclusió de les xarxes de sanejament i 
instal·lacions de depuració de totes les poblacions exis-
tents a les zones d’influència, amb la finalitat d’obtenir el 
control de les aigües residuals i compatibilitzar la promo-
ció de les poblacions rurals amb la preservació del Parc 
Nacional i les zones humides del mateix territori.

e) L’elaboració d’un pla especial d’ocupació i forma-
ció professional, per atendre els nous llocs de treball que 
generi el Pla director territorial de coordinació.

Article setè.–Pla rector d’ús i gestió.

U. En el termini màxim d’un any a partir de la promul-
gació d’aquesta Llei, el Ministeri d’Agricultura, a través de 
l’Institut Nacional per a la Conservació de la Naturalesa i 
amb l’informe previ del Patronat del Parc Nacional, ha de 
confeccionar un pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional de 
Las Tablas de Daimiel, que ha de ser sotmès a informació 
pública, i amb l’aprovació provisional prèvia del Patronat, 
s’ha d’elevar al Govern per a la seva aprovació definitiva.

Aquest Pla rector, que ha de ser revisat en terminis no 
superiors a quatre anys, ha d’incloure les directrius gene-
rals d’ordenació i ús del Parc Nacional, així com les nor-
mes de gestió i les actuacions necessàries per a la conser-
vació i protecció dels seus valors naturals i per garantir el 
compliment de les finalitats d’investigació, interpretació 
dels fenòmens de la naturalesa, educació ambiental i d’ús 
i gaudi dels visitants. També ha d’incloure:

a) La zonificació del Parc Nacional, delimitant àrees 
de diferent utilització i destinació. En el supòsit que en el 
Pla rector d’ús i gestió es consideri la conveniència 
d’establir una estació biològica, el seu director ha de coor-
dinar tots els programes d’investigació que s’han de 
de senvolupar al Parc Nacional, d’acord amb les directrius 
del Patronat.



Suplement retrospectiu núm. 2 Any 1980 35

b) La planificació dels estudis i treballs científics que 
s’hagin de realitzar a la reserva integral i la previsió de les 
col·laboracions necessàries per a aquests.

c) Les activitats de gestió previstes per al manteni-
ment dels equilibris biològics existents.

d) El programa ordenador de la interpretació i infor-
mació del Parc Nacional per a un millor gaudi dels visi-
tants i la promoció de la seva educació ambiental.

Dos. L’ICONA pot sol·licitar la col·laboració d’altres 
organismes públics nacionals. També pot sol·licitar, en la 
mesura que pugui, la de les persones i els organismes 
privats nacionals, així com la dels internacionals, ja siguin 
governamentals o no, per al millor compliment dels fins 
del Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Els organismes públics han de prestar la col·laboració 
tècnica que se’ls sol·liciti, d’acord amb el que disposa 
aquest article.

Tres. Qualsevol projecte d’obres i treballs, o aprofita-
ments, que no figuri en el Pla rector d’ús i gestió o en les 
seves revisions, i que es consideri necessari portar a 
terme, ha de ser degudament justificat, tenint en compte 
les directrius d’aquell, i autoritzat per l’Institut Nacional 
per a la Conservació de la Naturalesa, amb l’informe previ 
del Patronat del Parc Nacional.

Quatre. El règim jurídic especial que s’estableix en 
aquesta Llei per al Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel 
va acompanyat de la qualificació d’utilitat pública per a 
tots els terrenys que el constitueixen, als efectes 
d’expropiació dels béns i drets afectats.

Cinc. Les obres necessàries per al condicionament 
del Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel poden ser exe-
cutades per l’Administració amb càrrec als seus pressu-
postos, encara que es realitzin en terrenys que no siguin 
de la seva propietat, sempre que hi hagi un acord previ 
amb els propietaris. Les obres esmentades queden en 
propietat de l’Estat.

Article vuitè.–Patronat.

U. El Patronat del Parc Nacional de Las Tablas de Dai-
miel a què es refereix la Llei d’espais naturals protegits 
està adscrit, a efectes administratius, al Ministeri 
d’Agricultura, i compost pels membres següents:

– Un representant de cadascun dels departaments 
de: Presidència del Govern, Hisenda, Educació, Universi-
tats i Recerca, Agricultura, Obres Públiques i Urbanisme, 
Comerç i Turisme, Indústria i Energia, Cultura i Transports 
i Comunicacions.

– Un representant de la comunitat autònoma o ens 
preautonòmic.

– Un representant de cadascuna de les diputacions 
integrades en l’ens preautonòmic o comunitat autònoma 
de Castella-la Manxa.

– Un representant designat per cadascun dels ajun-
taments de Daimiel i Villarrubia de los Ojos.

– Un representant de les organitzacions professio-
nals agràries implantades a les províncies de Ciudad Real, 
Cuenca i Toledo elegit per aquestes i d’entre aquestes.

– Un representant de la Cambra Agrària Provincial 
de Ciudad Real.

– Un representant designat per cadascuna de les 
cambres agràries de Daimiel i Villarrubia de los Ojos.

– Un representant dels propietaris dels predis exis-
tents al Parc Nacional, o a les seves zones de protecció o 
influència, designat per ells mateixos.

– Un representant de l’Institut Geològic i Miner 
d’Espanya.

– Un representant de la Comissaria d’Aigües del 
Guadiana.

– Un representant del districte universitari.
– El conservador del Parc Nacional.

– El director de l’estació biològica del Parc, si n’hi ha.
– Tres representants d’associacions elegits per 

aquestes mateixes, d’entre les que pels seus Estatuts es 
dediquen a la defensa de la naturalesa; una de la comarca 
de Daimiel, una altra d’àmbit regional i una altra d’àmbit 
nacional.

– Un representant del personal de guarderia del 
Parc.

El Patronat té la seva seu a Daimiel.
El president és el representant de la comunitat autò-

noma o ens preautònomic.
Dependent del Patronat hi ha una comissió perma-

nent, el president de la qual és el d’aquell, i que està com-
posta pels membres següents: un representant dels 
ministeris d’Obres Públiques i Urbanisme, Agricultura i 
Universitats i Recerca; els dels ajuntaments de Daimiel i 
Villarubia de los Ojos; un representant de les cambres 
agràries, un representant de les associacions ecologistes, 
el representant de la Comissaria d’Aigües del Guadiana i 
el conservador del Parc.

Dos. El Govern, per acord adoptat al Consell de 
Ministres, pot modificar parcialment la composició 
d’aquest Patronat, quan hi hagi canvis administratius o 
modificacions en la denominació de les entitats represen-
tades que ho justifiquin.

Tres. És necessari un informe previ del Patronat, 
amb caràcter vinculant, per a totes les activitats que 
puguin produir abocaments de caràcter contaminant o 
deteriorar la qualitat de les aigües en tots els rius i 
afluents, des del seu naixement fins a Las Tablas de Dai-
miel.

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

les zones de protecció i influència; promoure possibles 
ampliacions del Parc Nacional; promoure la construcció i 
el condicionament dels accessos necessaris; administrar 
els fons procedents de la utilització dels serveis del Parc o 
de les ajudes que atorguin al Patronat qualsevol classe 
d’entitats o particulars; proposar normes per a la defensa 
més eficaç dels valors i les singularitats del Parc Nacional 
i realitzar les gestions que estimi beneficioses per a 
aquest.

b) Aprovar provisionalment el Pla rector d’ús i gestió 
i les seves revisions, i vetllar pel seu compliment, i la 
Memòria anual d’activitats i resultats, que el director con-
servador del Parc ha d’elevar a l’ICONA.

c) 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 s’al·ludeix en aquest apartat c) les dues terceres parts 
dels seus components mostren la seva disconformitat 
amb alguna de les propostes, el president ha de tornar al 
seu origen la proposta esmentada per a la seva reconside-
ració.

d) Proposar al Govern els canvis que respecte a la 
delimitació de la reserva integral d’aus aquàtiques consi-
deri oportuns.

e) Delegar en la Comissió Permanent les funcions 
que estimi convenients.

f) Elaborar i aprovar el seu propi reglament de fun-
cionament.

Article novè.–Conservador i director de l’estació biològica.

U. La responsabilitat de l’Administració del Parc Nacio-
nal i la coordinació de totes les activitats que s’hi duguin a 
terme corresponen a un director conservador, designat pel 
director d’ICONA, escoltat el Patronat, i ha de recaure en un 
funcionari amb titulació universitària superior.
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Dos. El conservador forma part del Patronat i de la 
Comissió Permanent, a les reunions de la qual assisteix 
amb veu i amb vot, i hi actua com a secretari.

Tres. Els estudis científics, pràctiques i l’establiment 
de reserves diferents de la reserva integral corresponen al 
director de l’estació biològica, que és designat pel direc-
tor general de l’Institut Nacional per a la Conservació de la 
Naturalesa, escoltats el Patronat i el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, i ha de recaure en un titulat 
universitari superior.

Quatre. El director de l’estació biològica forma part del 
Patronat, a les reunions del qual assisteix amb veu i vot.

Article deu.–Mitjans econòmics.

Per atendre les activitats, treballs i obres de conserva-
ció, millora i recerca, així com les despeses generals del 
Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel, en els pressupos-
tos de l’Institut Nacional per a la Conservació de la Natu-
ralesa i altres organismes que puguin tenir interès pel 
Parc hi han de figurar les consignacions corresponents.

Als mateixos efectes també es pot disposar:
a) De les partides que, per a aquestes finalitats, 

s’incloguin en els pressupostos generals de l’Estat.
b) De les taxes que es puguin establir per accés al 

Parc i utilització de serveis, la forma i quantia de les quals, 
segons els casos, es determina per acord del Consell de 
Ministres, a proposta del Ministeri d’Agricultura, escoltat 
el Patronat del Parc.

c) De tota classe d’aportacions i subvencions 
d’entitats públiques i privades, així com de particulars.

d) De tots els ingressos que es puguin obtenir com a 
conseqüència de concessions i autoritzacions per utilitza-
ció de serveis al Parc Nacional, en la forma que es deter-
mini en el Pla rector d’ús i gestió.

Article onze.- Participació de les corporacions locals.

U. Els ajuntaments dels municipis inclosos en la 
demarcació del Parc i la seva zona de protecció tenen dret 
preferent per a l’obtenció de concessions i autoritzacions 
d’establiments i prestació dels serveis d’utilització pública 
previstos al Pla rector d’ús i gestió.

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 accés 
del públic a les instal·lacions del Parc o altres finalitats.

Article dotze.–Règim de sancions.

La inobservança o infracció de la normativa aplicable 
a aquest Parc Nacional se sanciona d’acord amb el que 
disposen la Llei d’espais naturals 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 conformitat amb la legislació especi-
fica que, d’acord amb la naturalesa de la infracció, resulti 
aplicable.

Article tretze.–Acció pública.

És pública l’acció per exigir davant els òrgans admi-
nistratius i els tribunals contenciosos administratius 
l’observança estricta de les normes de protecció del Parc 
Nacional de Las Tablas de Daimiel.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Govern, en el termini màxim de quatre mesos, a 
partir de l’aprovació d’aquesta Llei, ha d’adoptar les 
mesures tendents a garantir el manteniment dels nivells 
hídrics i les aportacions d’aigua necessaris per a la con-

servació del Parc. Així mateix ha de promoure o habilitar 
els mitjans perquè es procedeixi, amb caràcter d’urgència, 
a la instal·lació d’estacions o camps de depuració que 
evitin la contaminació de les aigües superficials i subte-
rrànies que alimenten el Parc Nacional.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les realitzacions actuals que incideixin en la quantitat 
i qualitat de les aigües d’aportació, superficials i subterrà-
nies, s’han de sotmetre, en el termini de sis mesos, a 
partir de la promulgació d’aquesta Llei, a informe precep-
tiu del Patronat.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.–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 execució d’aquesta 
Llei.

Segona.–El Patronat del Parc Nacional de Las Tablas 
de Daimiel ha de quedar constituït en el termini de dos 
mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. El 
Patronat esmentat ha d’aprovar el seu propi reglament de 
règim interior.

Tercera.–Queden sense efecte la Llei trenta-set/mil 
nou-cents seixanta-sis, de trenta-u de maig, i el Decret 
dos-cents seixanta-dos/mil nou-cents seixanta-set, de nou 
de febrer, en el que es refereixen a la creació i reglamen-
tació del funcionament de la reserva nacional de caça de 
Las Tablas de Daimiel, així com les disposicions que 
s’oposin a aquesta Llei.

Quarta.–A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
no són aplicables als terrenys compresos en la delimita-
ció territorial del Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel 
i de les seves zones de protecció i influència la Llei de 
vint-i-quatre de juny de mil nou-cents divuit, sobre desse-
cament i sanejament de llacunes, maresmes i terrenys 
pantanosos, i la Llei de disset de juliol de mil nou-cents 
cinquanta-sis, sobre sanejament i colonització dels marges 
dels rius Guadiana, Záncara, Cigüela i afluents d’aquests 
dos últims.

Cinquena.–El Govern, a proposta del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme, en el termini de setze mesos, a 
partir de la promulgació d’aquesta Llei, ha d’aprovar el Pla 
director territorial de coordinació a què es refereix l’article 
sisè.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, tres de maig de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

ANNEXOS
1. Límits del Parc.
2. Límits de la reserva integral d’aus aquàtiques.
3. Límits de les zones de protecció o preparc.
4. Límits de les zones d’influència.

1. Límits del Parc

Els límits geogràfics de la zona que correspon al Parc 
Nacional són els següents:

Nord: Finques «Zacatena» i «Casablanca», del terme 
municipal de Daimiel, i altres diverses dels termes de Dai-
miel i Villarrubia de los Ojos, des de la casa dels guardes, 
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a la carretera de Daimiel a Malagón, continuant pel camí 
de la Ribera fins a la seva confluència amb el camí de 
Fuente el Fresno a Daimiel, al terme de Villarrubia de los 
Ojos.

Est: Arrenca de la confluència dels camins de la Ribera 
i el de Fuente el Fresno a Daimiel, segueix per aquest 
camí fins a la seva confluència amb el de La Lagunilla.

Sud: Comença a la confluència dels camins de La 
Lagunilla i el de Fuente el Fresno a Daimiel, segueix la 
divisòria entre les riberes i les terres de conreu, pel con-
torn sud del Cerro de Pochela, de l’illa d’Algeciras i dels 
illots de Cisneros i continua pel límit de les riberes al sud 
de les illes de La Entradilla i El Maturro; segueix pel límit 
de les riberes fins als ponts sobre el riu Guadiana, a l’est 
del molí de Molemocho, pels punts del qual travessa el riu 
fins al turó situat al sud del pont sobre el nou canal del 
Guadiana; des d’aquest punt, el límit contínua al llarg de 
la línia que formen els turons que es prolonguen al sud 
del nou canal del Guadiana fins a Puente Navarro, a la 
carretera de Daimiel a Malagón.

Oest: La carretera de Daimiel a Malagón, des de l’antic 
molí de Puente Navarro fins a la casa dels guardes, de la 
finca «Zacatena».

2. Límits de la reserva integral d’aus aquàtiques
Nord: Des del punt situat sobre el mateix canal de 

Cigüela, a l’oest del Cerro de Pochela, on s’inicia el canal 
interromput d’Algeciras; segueix per un canal situat al sud 
del Cerro de Entrambasaguas, recorre aquest canal un 
suau arc fins a Cibancones, abraçant els Claros i Casa-
blanca, fins al punt d’interrupció d’aquest canal.

Oest: Des d’aquest últim punt, en línia recta, en direc-
ció nord-sud, fins al seu encontre amb la línia de separa-
ció dels termes municipals de Daimiel i Villarrubia de los 
Ojos.

Sud: Des d’aquest últim punt segueix la línia de sepa-
ració dels termes municipals esmentats.

Est: Des del punt de trencament de la línia de separa-
ció de termes fins a trobar el canal interromput situat al 
nord de l’illa d’Algeciras, continua per aquest canal fins al 
punt situat a l’oest del Cerro de Pochela i sud del 
d’Entrambasaguas.

3. Límits de la zona de protecció o preparc

Nord: Camí de Ciudad Real a Villarrubia de los Ojos, 
des de la fita quilomètrica número 16 de la carretera Dai-
miel-Malagón fins a la confluència amb el camí de Mala-
gón-Villarrubia de los Ojos, a les proximitats de la Cruz de 
la Lamparilla.

Est: Línia recta que parteix del punt anterior, confluèn-
cia dels camins de Ciudad Real a Villarrubia de los Ojos 
amb el de Malagón a Villarubia de los Ojos, travessa les 
riberes del riu Cigüela, pel Rosalejo, i arriba al punt de 
confluència dels camins de La Lagunilla amb el de Villa-
rrubia de los Ojos al molí de Griñón; continua per aquest 
camí fins al molí de Griñón.

Sud: Des del molí de Griñón segueix pel camí de 
Damiel al molí esmentat, fins al camí o carril d’El Quinta-
nar, al llarg del qual continua fins a la seva confluència 
amb el camí de Don Benito; des d’aquest punt segueix pel 
camí de Torralba de Calatrava a Villarrubia de los Ojos, fins 
a enllaçar amb el camí de Puente Navarro, pel qual conti-
nua fins al molí esmentat, a la carretera de Daimiel a 
Malagón.

Oest: Des del molí de Puente Navarro travessa la 
carretera de Daimiel a Malagón, segueix pel camí que 
uneix els molins de Puente Navarro i Flor de Ribera fins a 
l’antic molí d’aquest nom; continua pel camí de Fuente el 
Fresno a Flor de Ribera, fins a la seva confluència amb el 
camí de Ciudad Real a Villarrubia de los Ojos, i segueix 
per aquest últim camí fins al quilòmetre 16 de la carretera 
de Daimiel a Malagón.

4. Límits de les zones d’influència
a) Àrea territorial:
Termes municipals de Daimiel, Villarrubia de los Ojos, 

Manzanares, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava i 
Bolaños de Calatrava.

b) Cursos fluvials:
1. Tram del riu Guadiana comprès entre els Ojos del 

Guadiana, al terme de Villarrubia de los Ojos, i l’antic molí 
de Malvecinos, al terme de Carrión de Calatrava.

2. Curs del riu Záncara i els seus afluents, des de 
l’embassament de Los Muleteros fins a la seva confluència 
amb el Cigüela.

3. Curs del riu Cigüela i els seus afluents, des de la 
confluència amb el riu Amarguillo fins a la seva desembo-
cadura a Las Tablas de Daimiel.

4. Curs del riu Azuer des de la confluència del riu 
Alhambra fins al seu desembocament a Las Tablas de Dai-
miel.

5. Curs dels rierols de Cañada Lobosa, Cañada del 
Gato i del Cachón de la Leona, que desguassen al Parc 
Nacional.

6. Riu Pellejero, als termes de Torralba de Calatrava i 
Carrión de Calatrava.

7. Zones marginals entollades dels trams fluvials 
esmentats més amunt. 

c) Llacunes de l’ecosistema de Las Tablas de Daimiel:
– El Pico.
– La Albuera.
– Escoplillo.
– La Nava o Charcón de los Ardales.
– La Salina.
– Navaseca.

d) Altres zones d’influència:
1. Embassament de Los Muleteros.
2. Aqüífer Sistema 23. 

 11880 LLEI ORGÀNICA 4/1980, de 21 de maig, de 
reforma del Codi penal en matèria de delictes 
relatius a les llibertats d’expressió, reunió i 
associació. («BOE» 142, de 13-6-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Article primer.
S’hi introdueixen i es modifiquen els articles següents 

del Codi penal, que tenen la redacció que s’expressa a 
continuació:

«Article cent seixanta-cinc.
Són castigats amb les penes d’arrest major i multa de 

vint-i-cinc mil a dues-centes mil pessetes els qui impe-
deixin o obstaculitzin l’exercici legítim de la llibertat 
d’expressió i de difusió informativa.

Article cent seixanta-cinc bis.
Incorren en la pena de multa de vint-i-cinc mil a dues-

centes mil pessetes els autors, directors, editors o impres-
sors, en els casos que sigui procedent per la forma de la 
seva participació, d’impresos que es reputin clandestins, 
entenent com a tals els que no portin peu d’impremta o 
nom i domicili de l’autor.


