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12915 LLEI 16/1995, de 30 de maig, de declaració de 
Parc Nacional dels Pics d’Europa. («BOE» 129, 
de 31-5-1995.)

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
Els Pics d’Europa són el principal massís calcari de 

l’Europa atlàntica. En els seus rierols i boscos, en els seus 
prats i cingles, s’hi refugien i hi perviuen éssers oblidats a 
molts llocs i patrons culturals únics. Vida en present, part 
del nostre passat i un referent per al futur.

Els Pics d’Europa conformen un ecosistema homo-
geni, un paisatge unitari vertebrat a cavall de tres comuni-
tats autònomes. Assegurar-ne la conservació implica, 
obligatòriament, una gestió integrada.

Valorar aquests paratges, i assumir-ne la transcendèn-
cia, no és nou. A Covadonga, fa prop d’un segle, es van 
alçar, per primera vegada a Espanya, veus que demana-
ven preservar alguna cosa del present, el més singular, 
per a les generacions venidores. A Covadonga es va forjar 
per a Espanya l’ideal dels parcs nacionals

Però els Pics d’Europa també són gent. Uns pobladors 
que, al llarg de segles, han compatibilitzat la seva vida 
amb la conservació de la naturalesa. Uns pobladors sense 
els quals aquestes terres no serien com són. Per això 
aquesta Llei pretén ser alguna cosa més que una norma 
de conservació, pretén també ser un referent que asse-
guri el demà als habitants dels Pics d’Europa.

Abocats al nou segle, sobre aquest univers penja 
l’amenaça d’una transformació irreversible. És necessari 
impedir-ho. Ara com ara, als Pics d’Europa no està garan-
tida ni la conservació de la naturalesa, ni la millora equili-
brada de la qualitat de vida dels seus habitants. És volun-
tat d’aquesta Llei establir un model de gestió que 
n’asseguri la conservació per als seus valors naturals i el 
desenvolupament per als seus pobladors. Aquesta volun-
tat cristal·litza en la declaració del massís com a parc naci-
onal.

Una nova llei per a un parc nacional diferent en uns 
temps diferents. Adoptar, al cap d’un segle, el vetust i 
bonic concepte de Parc Nacional de la Muntanya de Cova-
donga que va inspirar el marquès de Villaviciosa i, sense 
renunciar a res, incorporar-hi nous objectius per al pròxim 
segle.

Amb aquesta finalitat s’ha complert el que assenyala 
l’article 15 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació 
dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre, que esta-
bleix, per a la declaració d’un parc, l’elaboració prèvia del 
Pla d’ordenació dels recursos naturals. El Pla va ser apro-
vat pel Reial decret 640/1994, de 8 d’abril.

En conseqüència, de conformitat amb l’article 45.2 de 
la Constitució espanyola i l’article 22 de la Llei 4/1989, 
aquesta Llei declara Parc nacional dels Pics d’Europa i la 
seva conservació d’interès general de la Nació, a les 
comunitats autònomes del Principat d’Astúries, Cantàbria 
i Castella i Lleó.

La declaració del Parc nacional dels Pics d’Europa, que 
s’integra a la Xarxa Estatal de Parcs Nacionals, l’efectua 
l’Estat, en virtut del títol competencial conferit per la Cons-
titució a l’article 149.1.23, relatiu a la legislació bàsica 
sobre protecció del medi ambient.

Article 1. Objecte.

1. Es declara el Parc Nacional dels Pics d’Europa i la 
seva conservació d’interès general de la nació, per la qual 
cosa s’integra a la Xarxa Estatal de Parcs Nacionals que 
preveu l’article 22 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de con-
servació dels espais naturals i de la flora i fauna silves-
tres.

2. La declaració d’aquest Parc Nacional té per 
objecte:

a) Protegir la integritat dels ecosistemes inclosos 
dins dels seus límits, que constitueixen una representació 
significativa dels sistemes naturals i seminaturals associ-
ats al bosc atlàntic a la província orocantàbrica, així com 
dels elements físics i biològics que els caracteritzen.

b) Contribuir a la protecció, recuperació, foment i 
difusió dels valors culturals i antropològics que confor-
men la història d’aquest espai natural.

c) Facilitar el coneixement i gaudi dels seus princi-
pals valors i assegurar, sempre de manera compatible 
amb la seva conservació, tant l’activitat investigadora i 
educativa com el simple accés dels visitants.

d) Promoure un desenvolupament social, econòmic i 
cultural sostenible per a les persones i comunitats associ-
ades al seu àmbit territorial i àrea d’influència, i garantir la 
seva participació en tot el procés.

e) Aportar al patrimoni nacional, europeu i mundial 
una mostra representativa dels ecosistemes de muntanya 
en els Pics d’Europa, i el seu llegat natural i cultural, amb 
la participació en els programes nacionals i internacionals 
de conservació de la biodiversitat.

Article 2. Àmbit territorial.

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

2. El Govern, a proposta del ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, pot incorporar al Parc Nacional altres 
terrenys adjacents de característiques ecològiques simi-
lars als que s’hi inclouen, si:

a) Són propietat de l’Estat o d’algun dels seus orga-
nismes autònoms.

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

c) Són aportats a aquests fins pels propietaris, inclo-
sos entre aquests les altres administracions públiques.

3. L’entorn dels territoris inclosos al Parc Nacional es 
pot considerar zona perifèrica de protecció als efectes de 
gestió, fins als límits que estableixin les comunitats autò-
nomes, mitjançant les mesures o figures de protecció 
oportunes.

Article 3. Àrea d’influència socioeconòmica.

1. La totalitat dels termes municipals implicats per la 
declaració del Parc Nacional dels Pics d’Europa, que es 
relacionen a l’annex II d’aquesta Llei, constitueixen la seva 
àrea d’influència socioeconòmica als efectes del que pre-
veu l’article 18.2 de l’esmentada Llei 4/1989.

2. El règim econòmic i de compensacions ha de ser 
aprovat pel Govern simultàniament o amb anterioritat al 
Pla rector d’ús i gestió. La tramitació ha d’incloure neces-
sàriament un període d’informació pública.

3. Les administracions públiques han de complemen-
tar aquest règim econòmic mitjançant un pla de desenvo-
lupament sostenible comarcal per a les poblacions del Parc 
i la seva àrea d’influència socioeconòmica, a través del qual 
s’han de canalitzar les inversions, subvencions i incentius 
necessaris per garantir que el Parc Nacional compleix la 
seva tasca com a motor de desenvolupament.
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Article 4. Règim jurídic de protecció.

1. Sense perjudici del que estableix la Llei 4/1989, que-
den prohibits a l’interior del Parc tots els usos i activitats 
que alterin o posin en perill l’equilibri dels ecosistemes o la 
integritat dels seus components físics i biològics.

S’exceptuen d’aquesta prohibició genèrica els usos i 
activitats tradicionals que han contribuït històricament a 
conformar el paisatge actual, recollits expressament en el 
Pla d’ordenació dels recursos naturals, i regulats a través 
del Pla rector d’ús i gestió.

2. En particular, queda prohibit:
a) La construcció de nous edificis o la remodelació 

dels que hi ha per a fins diferents dels tradicionals al 
marge de les condicions i procediments que preveuen 
aquesta Llei i els instruments de planificació que els 
desenvolupen.

b) L’aprofitament consumptiu dels recursos naturals 
del Parc, que alteri o posi en perill l’estabilitat dels ecosiste-
mes o la integritat dels seus components físics o biològics.

c) Totes les activitats i infraestructures identificades a 
través del Pla rector d’ús i gestió com a incompatibles 
amb les finalitats del Parc.

3. Tots els terrenys inclosos dins del Parc Nacional, 
llevat dels nuclis urbans, queden classificats, a tots els 
efectes, com a sòl no urbanitzable objecte de protecció 
especial. El planejament urbanístic d’aquests nuclis 
urbans ha de tenir en compte les directrius generals que a 
aquest efecte continguin el Pla rector d’ús i gestió i el Pla 
d’ordenació de recursos naturals.

Amb caràcter general, els plans o normes urbanísti-
ques han d’adaptar les seves previsions a les limitacions 
derivades d’aquesta Llei i dels instruments de planificació 
que s’aprovin en el seu desplegament i aplicació.

Article 5. Utilitat pública.

1. Es declara, a tots els efectes, la utilitat pública i 
interès social dels béns i drets inclosos en el parc. En cas 
que, fruit de l’expedient preceptiu, s’estableixi la preva-
lença d’una altra activitat igualment declarada d’utilitat 
pública, aquesta i la utilització de les servituds o limitaci-
ons a què puguin donar lloc s’han de desenvolupar sota 
mesures correctores que minimitzin els impactes potenci-
als sobre el Parc, els seus recursos naturals i els usuaris 
de tots dos.

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 6. Òrgans de gestió.

1. La gestió del Parc Nacional correspon al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, assistit pel Patronat i 
per una comissió mixta integrada a parts iguals per repre-
sentants de l’esmentat Departament i de les comunitats 
autònomes del principat d’Astúries, de Cantàbria i de Cas-
tella i Lleó.

2. Sense perjudici del que indica l’apartat anterior, es 
faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
escoltades les comunitats autònomes afectades, per 
determinar la composició i funcions de l’esmentada 
comissió mixta.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de promoure la col·laboració d’entitats nacionals i inter-
nacionals, tant públiques com privades, per al compli-
ment dels fins del Parc Nacional.

4. La responsabilitat de l’administració i coordinació 
de les activitats del Parc Nacional és del director del Parc, 
que  designa el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 7. Patronat.

1. Com a òrgan de participació i suport a les tasques 
de gestió es crea el Patronat del Parc Nacional dels Pics 
d’Europa, adscrit a efectes administratius al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. Componen el Patronat:

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

b) Dos representants per cada una de les tres comu-
nitats autònomes.

c) Un representant per cada ajuntament implicat: 
cinc d’Astúries, tres de Cantàbria i dos de Castella i Lleó.

d) Un representant de la Diputació Provincial de 
Lleó.

e) Un representant de cada una de les universitats 
d’Oviedo, Lleó i Cantàbria.

f) Tres representants dels propietaris de terrenys a 
l’interior del Parc, un per cada comunitat autònoma, ele-
gits per ells mateixos.

g) Tres representants, elegits per elles mateixes, de 
les associacions d’àmbit estatal o autonòmic que, estatu-
tàriament, tinguin com a finalitat primordial la defensa i 
conservació del medi natural.

h) Un representant de cada comunitat autònoma 
pertanyent a organitzacions o associacions agràries.

i) Un representant per cada una de les federacions 
espanyoles de muntanyisme i d’espeleologia.

3. Hi exerceix les funcions de secretari un funcionari 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que actua 
amb veu però sense vot.

4. El president del Patronat és nomenat d’entre els 
seus membres pel Govern de la Nació. El Patronat pot 
proposar una terna de candidats motivadament.

5. Són funcions del Patronat:

a) Vetllar pel compliment de les normes establertes, 
incloent-hi la incorporació dels estudis d’impacte ambien-
tal, de les activitats que ho requereixin per reglament i per 
l’aplicació correcta dels instruments de programació i pla-
nificació.

b) Promoure, si s’escau, possibles ampliacions del 
Parc Nacional.

c) Emetre informe sobre el projecte del Pla rector 
d’ús i gestió.

d) Emetre informe sobre els plans anuals de treball i 
els plans sectorials.

e) Aprovar la memòria anual d’activitats i resultats 
elaborada pel director del Parc Nacional.

f) Proposar les mesures que consideri necessàries 
per millorar la gestió del Parc Nacional.

g) Emetre informe sobre el Pla de desenvolupament 
sostenible del Parc i la seva àrea d’influència socioeconò-
mica.

h) Elaborar i aprovar el seu propi Reglament de 
règim interior.

i) Conèixer les avaluacions i emetre informe precep-
tivament sobre les avaluacions d’impacte ambiental de 
les activitats que ho requereixen, prèviament a la seva 
declaració per l’òrgan ambiental competent.

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

7. El règim de funcionament dels dos òrgans col-
legiats és el que estableix el capítol II, del títol II, de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
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nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Article 8. Règim econòmic.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’atendre, amb càrrec als seus pressupostos o als dels 
seus organismes autònoms, les despeses necessàries per 
a les activitats de conservació, ús públic i investigació i, 
en general, per a la gestió més adequada del Parc.

2. Tenen la consideració d’ingressos, amb capacitat 
per generar crèdit si s’escau, els procedents de:

a) La recaptació dels preus que s’estableixin per la 
prestació directa de serveis per part de l’Administració ges-
tora del Parc als visitants i altres usuaris potencials del Parc.

b) L’obtenció de cànons com a conseqüència de 
l’atorgament de concessions a tercers per a l’explotació 
de determinats serveis del Parc, en les condicions que 
determini el Pla rector d’ús i gestió.

c) Tota classe de subvencions de les administracions 
públiques i aportacions d’entitats públiques i privades, 
així com dels particulars.

Article 9. Instruments de programació i planificació.

1. Són instruments de programació i planificació del 
Parc Nacional dels Pics d’Europa:

a) El Pla d’ordenació dels recursos naturals, en tot el 
que estableixen les directrius generals d’ordenació i ús 
del Parc i els criteris bàsics per a la seva gestió.

b) El Pla rector d’ús i gestió.
c) Els plans sectorials.
d) El pla anual de treballs.

2. El Pla rector d’ús i gestió de caràcter plurianual, a 
més del que estableix l’article 19 de la Llei 4/1989, ha d’in-
cloure les determinacions següents:

a) La zonificació del Parc, amb la delimitació de les 
àrees de diferent utilització i destinació, i la normativa 
d’aplicació en cada una d’aquestes.

b) El desenvolupament dels criteris bàsics de gestió 
que contingui  el Pla d’ordenació dels recursos naturals, 
tenint en compte el suport, coherent amb els objectius de 
conservació, als usos tradicionals i habituals en matèria 
d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

c) La identificació de les activitats necessàries per a 
la protecció i desenvolupament dels valors del Parc, així 
com les destinades a estendre’n el coneixement entre la 
població a través de programes d’educació ambiental.

d) L’especificació de les activitats humanes que es 
considerin incompatibles amb el compliment dels objec-
tius del Parc, així com de les limitacions a l’activitat de les 
persones que s’han d’imposar en les altres activitats iden-
tificades com a compatibles. En tots dos casos, l’especifi-
cació ha d’anar acompanyada de l’establiment dels 
barems tècnics necessaris per procedir a la compensació 
preceptiva quan, com a conseqüència de les previsions, 
es produeixi una limitació de rendes en la utilització de 
drets adquirits.

e) La determinació i valoració econòmica de les prio-
ritats d’inversió per al compliment dels objectius del Parc.

f) La identificació de les matèries específiques que, 
sempre sota les directrius establertes en el mateix Pla rec-
tor d’ús i gestió, hagin de ser desenvolupades a través 
dels plans sectorials corresponents, així com el procedi-
ment per a la seva tramitació i aprovació.

3. Els plans sectorials, els ha d’elaborar el director 
del Parc i, previs els informes de la Comissió Mixta i del 
Patronat i la submissió als tràmits preceptius, inclosa la 

informació pública, s’han d’elevar al ministre d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació per a la seva aprovació.

Almenys s’han de redactar plans sectorials per a:
a) La regulació de les visites i el comportament dels 

visitants a l’interior del Parc, incloent-hi l’organització dels 
sistemes d’informació i interpretació (pla sectorial d’ús 
públic).

b) L’ordenació dels aprofitaments tradicionals a l’in-
terior del Parc.

c) El maneig d’espècies amenaçades o d’hàbitat sin-
gulars que estiguin sotmesos a plans d’actuació amb un 
àmbit superior al del mateix Parc.

4. El Pla anual de treballs corresponent a cada exer-
cici econòmic, l’ha d’aprovar el ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

5. L’instrument de programació i planificació per al 
desenvolupament sostenible de les poblacions del Parc i 
de la seva àrea d’influència socioeconòmica és el Pla de 
desenvolupament sostenible.

El Pla de desenvolupament sostenible, l’han de pro-
moure la Comissió Mixta i el Patronat, que han de desig-
nar una comissió d’experts perquè proposi unes línies 
directrius. El document ha de constar, com a mínim, d’ob-
jectius, criteris generals i sectorials d’ordenació territorial 
i de participació social, així com de fórmules de finança-
ment i execució. El president del Patronat ha d’elevar 
aquest document al ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, perquè l’aprovi el Govern.

Article 10. Règim sancionador.

1. El règim genèric d’infraccions i sancions és el que 
preveu el títol VI de la Llei 4/1989, de 27 de març.

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

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

b) L’execució, sense l’autorització administrativa 
deguda, d’obres, treballs, sembres o plantacions a l’inte-
rior del Parc.

c) L’alteració de les condicions naturals o el paisatge 
del Parc Nacional o bé dels elements que li són propis, 
mitjançant l’ocupació, trencament, tallada, arrencada, 
contaminació o qualsevol altre acte que pugui degra-
dar-lo, tant si són d’origen intern com extern al Parc, sense 
perjudici dels usos rurals en equilibri amb el medi i que 
hagin estat identificats com a compatibles amb els objec-
tius del Parc en el Pla rector d’ús i gestió.

d) L’alliberament o introducció deliberades en el 
medi natural d’espècies alienes als ecosistemes del Parc.

3. També tenen la consideració d’infraccions greus:
a) La realització d’activitats comercials prohibides a 

l’interior del Parc.
b) L’incompliment de les condicions imposades a 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, no contro-
lada per la direcció del Parc, d’animals silvestres, les seves 
cries o ous, així com l’arrencada i la tallada de plantes, 
sense perjudici dels usos rurals en equilibri amb el medi i 
que hagin estat identificats com a compatibles amb els 
objectius del Parc en el Pla rector d’ús i gestió.

e) Encendre focs a les zones i períodes que els ins-
truments de programació i planificació del Parc Nacional 
identifiquin i delimitin com a no permesos.
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f) L’emissió de sorolls que pertorbin la tranquil·litat 
de les espècies o molestin les persones.

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’incompliment de qualsevol altre precepte de la 

normativa del Parc.
c) El desenvolupament d’activitats comercials per-

meses sense la corresponent autorització o concessió.

5. Les infraccions anteriorment tipificades se sancio-
nen de conformitat amb la Llei 4/1989, de 27 de març, i el 
procediment per a la imposició de sancions és el que esta-
bleix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i correspon la 
competència per imposar-les:

a) Al director del Parc, per a les infraccions lleus.
b) Al director general de l’Institut Nacional per a la 

Conservació de la Naturalesa (ICONA), per a les infracci-
ons 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, comptats a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, ha de quedar constituït el 
Patronat del Parc Nacional dels Pics d’Europa.

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

En el termini d’un any s’ha de procedir a l’aprovació 
del Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional i del règim 
econòmic i de compensacions de la seva àrea d’influència 
socioeconòmica.

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

El personal i mitjans adscrits al Parc Nacional de la 
Muntanya de Covadonga s’integra a tots els efectes en el 
Parc Nacional dels Pics d’Europa. Els departaments com-
petents han de dictar les disposicions i realitzar les actua-
cions necessàries amb aquesta finalitat.

Disposició addicional quarta. Pla de desenvolupament 
sostenible.

En el termini d’un any, comptat a partir de l’aprovació 
del Pla rector d’ús i gestió, s’ha de procedir a l’elaboració 
i aprovació del Pla de desenvolupament sostenible a l’àrea 
d’influència socioeconòmica.

Disposició transitòria única.

Per a les actuacions i activitats declarades d’utilitat 
pública amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i que no s’hagin executat o estiguin en contradicció 
amb els objectius d’aquesta Llei, se n’ha d’establir la pre-
valença.

Disposició derogatòria única.

Queda derogat l’article 2 de la Llei de 22 de juliol de 
1918 i totes les disposicions que s’oposen al que disposa 
aquesta Llei.

Disposició final primera. Desplegament de la Llei.

Es faculta el Govern per dictar, consultades les comu-
nitats autònomes implicades, les normes necessàries 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, 30 de maig de 1995.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

ANNEX I

Límits del Parc Nacional

Nord:
Començant per l’extrem més oriental, el límit de l’àrea 

discorre des de la confluència dels rius Urdón i Deva, i 
segueix el límit provincial cap al nord fins just abans de la 
confluència del riu Rumenes. Des d’aquí, en direcció oest 
puja seguint la divisòria d’aigües del riu Rumenes fins a 
Peña Rumenes, i enllaça amb el turó de Sombejo, al sud 
del poble de San Esteban. A partir d’aquí, segueix una 
línia recta fins al turó que hi ha just al sud de la Peña de 
San Esteban, on continua per un petit rierol fins a enllaçar 
el riu de San Esteban. Una vegada arriba al riu de San 
Esteban, continua en direcció sud-oest seguint el curs 
d’aquest riu i del riu Cocón fins a arribar al turó de Taja-
dura (1.426 metres), al límit dels consells de Peñamellera 
Baja, Peñamellera Alta (Astúries) i Tresviso (Cantàbria). 
Des d’aquí, segueix el límit provincial entre Cantàbria i 
Astúries fins a Obesón, i travessa la Horcadura del Canto. 
Continua cap a l’oest per la divisòria d’aigües al nord del 
riu Duje i, passant per Peña Crimenda, baixa fins al riu 
Cares a Puente Poncebos. Sempre en direcció oest -seguint 
la línia d’aigües vessants del Cares- puja a Cabezo Lloro-
sos, passant per La Raxuca i El Cuetón, per enllaçar amb 
els límits del Parc Nacional de la Muntanya de Covadonga 
fins al riu Dobra i, des d’aquest riu, continuant en la 
mateixa direcció immediatament aigües amunt de l’Olla 
de San Vicente, puja en direcció sud-oest a les crestes de 
la serra d’Amieva.

Oest:
El límit discorre des del punt anterior pels cims de la 

serra d’Amieva, incloent-hi per tant la conca fluvial del 
Dobra i passant pels cims de Bescoba, Priniello, Timarra, 
Collado de Angón i Valdepino, fins al límit provincial; 
seguint el criteri d’incloure totes les aigües vessants del 
riu Dobra. Des d’aquest punt continua en direcció oest pel 
límit entre les províncies d’Astúries i Lleó, per agafar direc-
ció sud pel mateix límit interprovincial fins trobar al Pico 
de la Mora el límit que separa els termes municipals de 
Burón i Oseja de Sajambre.

Sud:
Continua en direcció est seguint la divisió entre els 

municipis d’Oseja de Sajambre i Burón, i passa pel Collado 
Valdemangán, Peña Negra, Peña Prieta, El Porro, Puerto 
de Zalambral, Pico de Valdegarcía, Pozua i Collado Bar-
reyo. En aquest punt, i continuant en direcció est, segueix 
pel límit dels municipis de Burón i Valdeón, i passa per 
Prado Velloso, Collado Sotres, Los Hoyos, Collado Frañana, 
Peña Cebolleda, Gildar i Cerra de Moltó, fins arribar al 
límit del municipi de Portilla de la Reina. A partir d’aquí, 
continua en direcció est seguint el límit dels termes muni-
cipals de Valdeón i Portilla de la Reina, fins a trobar el límit 
de les províncies de Lleó i Cantàbria, al turó de la Begue-
rina.
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Continua en direcció sud-oest per aquest límit provin-
cial, i passa pels punts d’El Mostajal, Pico de Tabla Mal 
Rota, Bregatesa, Pico del Coriscao, La Gobia, El Cascajal, 
Peña del Gustal i Collado de la Guarda.

Est:
Des d’aquí agafa la direcció nord-oest en direcció a 

Peña Llesba, Majada de Prado Cubo, Pico de la Cañiceda i 
Pico de la Calavera. Des d’aquí baixa cap a Cosgaya per la 
cresta que divideix les conques del riu Calabacedo i riu 
Cubo, fins a arribar a les terres de conreu d’aquest nucli 
de població i, després d’esquivar-les agafant la direcció 
nord-oest, remunta el curs del riu Deva fins a les terres de 
conreu d’Espinama i Pido, que voreja per dirigir-se al punt 
d’unió dels rius Canalejas i Canigan.

Des d’aquest punt i agafant direcció nord, travessa el 
riu i puja fins a la carretera que va a Fuente Dé. Agafant el 
camí que des d’aquest punt condueix fins a la Majada de 
Tobín, continua en direcció est, i passa per Frades, fins a 
arribar al punt en què coincideixen el rierol que baixa de 
Los Joyos de Igüedri amb el riu Nevandi. Des d’allà es 
dirigeix a Los Joyos de Igüedri, Joyo de la Espina i Cogo-
llos, i continua a la Cotorra de Vizcarredonda i des 
d’aquesta, en la direcció nord-oest, es dirigeix a Peña Ovi-
edo i Peña la Calavera. Des d’aquí es dirigeix a la Penya de 
los Prados de Cuardes, i puja a la Merendina i Corral de 
las Yeguas.

Agafant la direcció est, puja a la Peña de la Cerra i aga-
fant la direcció nord es dirigeix a la confluència del riu Las 
Blancas amb el canal de Las Arredondas al naixement del 
riu Burón. Des d’aquest punt es dirigeix a Los Navares, 
seguint la direcció nord-oest, passa al peu del penyal de la 
muntanya Fabiernu, i es dirigeix a la confluència dels rius 
Mancorbo i Cocildún o Gárgola al paratge conegut com a 
Abar. Des d’aquí es dirigeix a Cabañustre, Collado Juma-
les, i passa per la base dels pics Soliveño i la Sorda, fins al 
Collado de los Pandos, per continuar pel peu de La Peña, 

fins a la Gárgola, vorejant el pic La Llosa fins a arribar a 
Cuetu.

Des d’aquest punt, agafant la direcció nord-oest puja 
per la Riega de la Pra fins arribar al Collado de Pelea des-
prés de travessar el rierol de Corvera. Arribat a aquest 
punt, segueix la direcció sud-oest, per continuar pel via-
rany que condueix fins al Collado Pan de Ranes, des d’on, 
en direcció nord-oest i passant per Cueto Tras el Carril, 
baixa per la línia de màxim pendent al riu Corvera, puja 
fins a la Revuelta de Sotorraña i continua fins a arribar al 
peu de la Peña i travessar en direcció nord-est els hiver-
nals de Hoja i per aquest punt baixar seguint les crestes 
Sierra de Beges, fins a trobar el límit dels municipis de 
Cillórigo- Castro i Peñarrubia, i baixar per aquest fins al riu 
Urdón, seguint per aquest riu fins a trobar el riu Deva en 
el punt en què es va iniciar la delimitació.

ANNEX II

Municipis que aporten territori al Parc Nacional dels Pics 
d’Europa

Comunitat Autònoma de Castella i Lleó
Oseja de Sajambre.
Posada de Valdeón.

Comunitat Autònoma de Cantàbria
Tresviso.
Camaleño.
Cillórigo-Castro.

Comunitat Autònoma d’Astúries
Cangas de Onís.
Onís.
Amieva.
Cabrales.
Peñamellera Baja.


