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27753 LLEI 44/1995, de 27 de desembre, per la qual 
es modifica la Llei 23/1982, de 16 de juny, 
reguladora del patrimoni nacional.  («BOE» 310, 
de 28-12-1995.)

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.

PREÀMBUL

L’obligació imposada constitucionalment als poders 
públics de vetllar per la utilització racional de tots els 
recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la 
qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, 
adquireix una rellevància singular respecte de determi-
nats béns del patrimoni nacional, per la qual cosa, en 
compliment del manament constitucional, la Llei 23/1982, 
de 16 de juny, va encomanar al Consell d’Administració, 
respecte dels terrenys gestionats per aquest i especial-
ment pel que fa a la forest d’El Pardo, la tasca de vetllar 
per la protecció de l’ambient i pel compliment de les exi-
gències ecològiques.

Transcorreguda més d’una dècada des de la promul-
gació de la dita Llei, es considera necessari incorporar-hi 
nous mecanismes de conservació i defensa del patrimoni 
nacional, i a aquest efecte s’estableixen plans de protec-
ció mediambiental per a cada un dels seus béns amb 
especial valor ecològic, i la garantia de l’aprovació per 
part de les Corts Generals de qualsevol desafectació refe-
rida a aquest tipus de béns.

Així mateix, aquesta reforma comprèn la concreció de la 
part de la forest d’El Pardo que s’ha d’incloure en el pla cor-
responent i l’assignació al Consell d’Administració del Patri-
moni Nacional de les funcions inherents a la gestió dels 
espais naturals, en execució dels plans que preveu la Llei.

Article primer.

L’article 3 de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora 
del patrimoni nacional, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 3.
1. Quan sigui compatible amb l’afectació dels 

béns del patrimoni nacional, a què es refereix l’arti-

cle anterior, el Consell d’Administració ha d’adoptar 
les mesures conduents a l’ús d’aquests amb finali-
tats culturals, científiques i docents.

2. El Consell d’Administració ha de vetllar per la 
protecció del medi ambient en els terrenys que ges-
tioni susceptibles de protecció ecològica.

3. El Govern, a proposta del Consell d’Adminis-
tració del Patrimoni Nacional, ha d’aprovar un pla de 
protecció mediambiental per a cada un dels béns 
amb especial valor ecològic i, en particular, per a la 
forest d’El Pardo, el bosc de Riofrío i el bosc de La 
Herrería.

4. Només mitjançant una llei es poden desafec-
tar terrenys que estiguin inclosos en els plans de 
protecció mediambiental a què es refereix el número 
anterior.»

Article segon.

S’afegeix un paràgraf al final de l’article 4 de la Llei 
esmentada, amb la redacció següent:

«El Pla de protecció mediambiental de la forest 
d’El Pardo afecta únicament els terrenys de la forest 
que tinguin la qualificació de rústics.»

Article tercer.

S’inclou un nou paràgraf al final de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 8 de la Llei esmentada, amb la redacció següent: «n) 
L’adopció de les mesures necessàries per a l’ús i gestió 
dels espais naturals, en execució dels plans de protecció 
mediambiental a què es refereix l’article 3.»

Disposició final única.

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, 27 de desembre de 1995.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


