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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6900 Llei 7/2013, de 25 de juny, de declaració del Parc Nacional de la Sierra de 

Guadarrama.

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

La Xarxa de Parcs Nacionals d’Espanya integra un conjunt d’espais que recullen les 
millors mostres del patrimoni natural del nostre país. Conforma un sistema representatiu 
de la nostra rica biodiversitat, dels nostres paisatges, i de la nostra manera d’entendre la 
relació de l’home amb el territori. Els elements bàsics de la Xarxa, els catorze parcs 
nacionals existents actualment, queden subjectes a un exigent règim jurídic destinat a 
assegurar-ne la protecció, amb l’objectiu declarat de garantir que les futures generacions 
puguin gaudir d’aquest llegat natural.

Aquesta Llei declara el Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama, amb una superfície 
de 33.960 hectàrees pertanyents a les comunitats autònomes de Madrid (21.714 
hectàrees) i de Castella i Lleó (12.246 hectàrees). Els estudis científics que li han servit 
de fonament han demostrat que l’espai esmentat reuneix les condicions i característiques 
que la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals, exigeix per a la seva 
incorporació a aquesta. La seva dimensió i continuïtat territorial, la seva riquesa i 
coherència ambiental, unit a l’estricte règim a què se sotmet la intervenció humana tant 
dins del mateix Parc Nacional com en la seva zona perifèrica de protecció, garanteixen la 
conservació dels ecosistemes naturals i la viabilitat de la seva evolució natural, sense o 
amb escassa intervenció humana, d’acord amb els ambiciosos estàndards que estableix 
l’esmentada Llei de 2007.

En efecte, l’espai natural que amb la present Llei passa a integrar el Parc Nacional de 
la Sierra de Guadarrama compta amb una riquesa ecològica i cultural tan destacats que 
aconsellen que la seva conservació sigui declarada d’interès general i s’elevi el seu règim 
de protecció al nivell més alt que permet el nostre ordenament jurídic.

Si la riquesa ecològica per si mateixa ja és mereixedora de la declaració que emprèn 
aquesta Llei, el patrimoni cultural, educatiu i científic generat als territoris integrants del 
nou Parc Nacional és extraordinari, probablement sense parangó en cap altre territori de 
la nostra geografia. Encara avui perviuen en les tradicions i en el record col·lectiu els 
elements que van donar lloc a una cultura pròpia i singular, perfectament adaptada a un 
entorn natural generós, agrest i difícil, protagonitzada per pastors i vaquers, per 
llenyataires i gabarros, per carboners, neveros i per altra gent de la Sierra. A més, com a 
xarnera natural que uneix i vertebra el nord i el sud peninsulars, la Sierra del Guadarrama 
ha estat testimoni mut de batalles i altres esdeveniments històrics que integren la bastida 
afectiva d’aquest país. Finalment, fonamentalment a partir de la segona meitat del segle 
XVIII, llocs emblemàtics com Los Puertos de Navacerrada i La Fuenfría, El Circo de 
Peñalara, La Pedriza, El Montón de Trigo, La Cuerda Larga, La Maliciosa o Siete Picos, 
per esmentar alguns més coneguts, han servit d’inspiració, estímul i laboratori per a 
naturalistes i científics de totes les especialitats, per a educadors, per a artistes i per a 
esportistes.
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Així, no és estrany que poques muntanyes de la nostra geografia hagin estat tan 
estimades, tan alabades per escriptors, filòsofs i poetes, des del Segle d’Or, fins a les 
Generacions del 98 i del 27. I tanmateix, és forçós reconèixer que la ciutadania de Madrid 
i altres entorns de la Sierra sovint ha viscut amb distracció, d’esquena a aquest valuós 
patrimoni natural, amb la qual cosa la seva declaració com a Parc Nacional ha de tenir un 
saludable efecte pedagògic.

Amb tot, la declaració de Parc Nacional no només dóna satisfacció a l’interès general 
de preservar tota aquesta riquesa natural i cultural que atresora la Sierra del Guadarrama, 
sinó que a més fa justícia amb el que ha estat un profund anhel social sentit des de fa 
gairebé un segle. En efecte, la necessitat de frenar el deteriorament que l’increment 
demogràfic i el turisme de masses produeixen en un entorn tan pròxim a una gran urbs 
com és Madrid ja va ser públicament denunciada el 1923, a les pàgines del diari El Sol, 
en què es reclamava la creació d’un parc nacional a l’empara de la Llei de parcs nacionals 
de 1916, en aquells moments recent i pionera a Europa. Òbviament, la iniciativa llavors 
no va tenir l’acollida esperada, però sens dubte va servir de germen a les nombroses 
iniciatives populars sorgides posteriorment, a les quals es deuen en bona mesura els 
diferents instruments normatius protectors de què avui gaudeix la Sierra del Guadarrama.

En efecte, la declaració de Parc Nacional significa l’elevació dels nivells de protecció 
de què per raons ambientals ja disposa la Sierra del Guadarrama. Així, dins del seu àmbit 
físic estan els Llocs Naturals d’Interès Nacional declarats els anys trenta de La Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara, de La Pedriza del Manzanares i El Pinar de la Acebeda. A 
més, i amb un àmbit que excedeix el del nou Parc Nacional, coexisteixen altres règims de 
protecció ambiental, nacionals i comunitaris, dels quals sens dubte el Parc se n’ha de 
beneficiar. Aquest és el cas, en el vessant madrileny, del Parc Natural de La Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñalara, i del Parc Regional de La Cuenca Alta del Manzanares, i en 
el vessant segovià, del Parc Natural Sierra Norte de Guadarrama. Sis espais de la Xarxa 
Natura 2000 estan situats en el Parc Nacional, i en el sector madrileny, gran part del 
territori està dins de la Reserva de Biosfera de La Cuenca Alta del Manzanares declarada 
per la UNESCO. Finalment, Los Humedales del Macizo de Peñalara estan inclosos a la 
llista de zones humides d’importància internacional del Conveni de Ramsar.

Aquesta Llei no només culmina una conscienciosa avaluació científica dels seus 
valors ecològics i culturals, sinó també un llarg procés administratiu particularment 
complex atès que el territori protegit s’endinsa en dues comunitats autònomes, la de 
Castella i Lleó i la de Madrid. És per això que des de les dues comunitats autònomes s’ha 
impulsat la declaració d’aquest territori com a Parc Nacional, que s’ha iniciat amb un 
protocol de col·laboració subscrit entre les dues comunitats autònomes el 25 de març de 
2002 per a la definició d’un pla d’ordenació de recursos naturals, en el marc del qual 
s’analitzaria la possibilitat de declarar un parc nacional. Finalitzat el procés de planificació 
prèvia amb l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos naturals, pel Decret 96/2009 de la 
Comunitat de Madrid i el Decret 4/2010 de la Comunitat de Castella i Lleó, es culmina en 
una proposta de declaració de Parc Nacional aprovada per les assemblees legislatives de 
les dues comunitats autònomes. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha 
considerat la proposta adequada i que compleix els requisits que exigeix la Llei 5/2007, 
de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals. En aquest mateix sentit s’ha pronunciat el 
Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals. D’altra banda, el Parc Nacional, conscient de l’alt 
valor mediambiental dels territoris que el limiten, neix amb una clara voluntat d’ampliació 
seguint, per a això, si s’escau, el procediment que estableix la seva mateixa llei 
declarativa.

Aquesta Llei té per objecte la declaració del Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
en virtut de l’article 149.1.23a de la Constitució espanyola, que atorga a l’Estat la 
competència per dictar la legislació bàsica en matèria de medi ambient i d’acord amb el 
que disposa l’article 10.1 de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals.

La norma de declaració ha considerat les característiques singulars, úniques i 
representatives d’aquest territori, en el qual s’identifiquen nou dels sistemes naturals 
inclosos a la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals. Entre aquests, les 
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pinedes de Pinus sylvestris de reconegut valor ambiental, naturalitat i excel·lent estat de 
conservació sobre sòls silicis que aporten representativitat a la Xarxa. Els «sistemes 
naturals d’origen glacial i periglacial» que posseeixen un modelatge més propi de latituds 
més del nord o d’altituds més elevades. Estan incloses «zones humides i llacunes d’alta 
muntanya» que destaquen per la seva singularitat geomorfològica. L’excepcionalitat dels 
seus sistemes «formacions i relleus de muntanya i alta muntanya» rau en la geomorfologia 
de la roca granítica que ressalta formes del relleu i paisatges únics. Els sistemes naturals 
«rouredes i rebolledes», poc representats a la Xarxa, els «matolls supraforestals, pastures 
d’alta muntanya, estepes llenyoses d’altura i terregallers» i «pinedes, savinars i 
ginebredes», aporten una representació més gran a la Xarxa de Parcs Nacionals. També 
es reconeix en aquest espai la proporció i singularitat rellevant d’espècies. A més de la 
presència significativa d’endemismes de flora i fauna, i les emblemàtiques àguila imperial 
ibèrica, voltor negre i cigonya negra, destaca l’elevat percentatge d’espècies censades a 
Espanya amb un total del 40% de l’herpetofauna, el 39% de les aus i el 49% dels 
mamífers.

Així mateix, aquesta Llei estableix els objectius del Parc Nacional, i el seu àmbit 
territorial en les comunitats autònomes de Madrid i Castella i Lleó, la zona perifèrica de 
protecció i l’àrea d’influència socioeconòmica, així com el règim jurídic de protecció 
associat al territori del Parc Nacional, en què s’especifiquen els usos i activitats a l’interior 
del Parc, i que es classifiquen en compatibles amb la seva conservació, necessaris per a 
la gestió o incompatibles. També estableix el model de gestió de l’espai que, des del 
respecte a la competència per a la gestió ordinària i habitual de les comunitats autònomes, 
crea una comissió de coordinació on estan representades tant l’Administració General de 
l’Estat com les comunitats autònomes de Madrid i Castella i Lleó, reconeixent així la 
capacitat de coordinació de l’Administració General de l’Estat, emparada pel Tribunal 
Constitucional en la seva Sentència 194/2004. Així mateix, en la norma es detalla l’abast 
que han de tenir els instruments de planificació i col·laboració, el règim sancionador 
específic d’aplicació, així com el règim jurídic que s’estableix als Montes Matas i Pinar de 
Valsaín inclosos a la zona perifèrica de protecció.

La Llei també recull la possibilitat d’intervenció de l’Estat amb caràcter excepcional, 
concret, singular i puntual per garantir la conservació del Parc Nacional.

A més, aquesta Llei modifica la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs 
Nacionals introduint dos nous articles relatius a la declaració de l’estat d’emergència en 
parcs nacionals i al sistema de col·laboració, cooperació i obligacions en relació amb la 
informació a la Xarxa.

Sobre totes aquestes premisses, es desplega la norma de declaració que s’adjunta i 
que ha de permetre consolidar davant la societat espanyola la Xarxa de Parcs Nacionals 
com el més únic, representatiu, i simbòlic dels nostres sistemes de protecció de la 
naturalesa.

Article 1. Objecte.

1. Es declara el Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama, la conservació del qual 
es considera d’interès general de l’Estat, i s’integra a la Xarxa de Parcs Nacionals, d’acord 
amb el que preveu la legislació bàsica en la matèria.

2. La declaració del Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama té per finalitat:

a) Protegir la integritat dels seus valors naturals i paisatges característics, i la 
funcionalitat dels seus sistemes naturals que constitueixen una mostra representativa de 
l’alta muntanya mediterrània.

b) Assegurar la conservació i, si s’escau, la recuperació dels hàbitats i les espècies 
presents al seu interior.

c) Millorar el coneixement, potenciant l’activitat investigadora, i el seguiment de 
l’evolució dels processos naturals, així com la difusió dels seus valors.

d) Contribuir a un desenvolupament sostenible de les poblacions situades a l’àrea 
d’influència socioeconòmica del Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama.
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e) Aportar a la Xarxa de Parcs Nacionals una mostra representativa dels sistemes 
naturals d’alta muntanya mediterrània com són matolls i pastures alpins, pinedes, 
rebolledes, torberes, amb modelatge glacial i periglacial, i presència de relleus i elements 
geològics singulars.

f) Contribuir a la conservació del patrimoni cultural, material i immaterial, i en 
particular de les formes de vida tradicionals consubstancials amb els valors a preservar 
del territori.

g) Ordenar, de manera compatible amb la seva conservació, el seu ús i gaudi públic 
per a tota la societat, incloent-hi les persones amb alguna discapacitat.

Article 2. Àmbit territorial.

1. El Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama comprèn l’àmbit territorial inclòs 
dins dels límits que es descriuen als annexos I i V d’aquesta Llei, amb una superfície de 
33.960 hectàrees pertanyents a les comunitats autònomes de Madrid (21.714 hectàrees) i 
de Castella i Lleó (12.246 hectàrees).

2. Per acord de Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, o a iniciativa de la Comunitat de Madrid o la Junta de Castella 
i Lleó, i sempre d’acord amb aquestes, amb l’informe previ del Comitè Científic, de la 
Comissió de Coordinació i del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, es poden 
incorporar al Parc Nacional terrenys adjacents a aquest, de característiques similars o els 
valors dels quals siguin complementaris amb els d’aquell, quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents:

a) Siguin de titularitat de l’Estat o de la comunitat autònoma en la qual estiguin 
situats.

b) S’incorporin al patrimoni públic per tal que es compleixin millor els fins d’aquesta 
Llei.

c) Siguin aportats pels seus propietaris per tal d’assolir els fins esmentats.

Article 3. Règim jurídic de protecció.

1. El règim jurídic de protecció que estableix aquesta Llei té caràcter prevalent 
enfront de qualsevol altra normativa sectorial vigent sobre el territori del Parc Nacional.

2. Amb l’objectiu d’assolir els objectius del Parc Nacional, i amb caràcter general, al 
Parc Nacional, i en el marc del Pla rector d’ús i gestió, els usos presents a l’interior del 
Parc Nacional s’han de classificar en compatibles amb la seva conservació, necessaris 
per a la gestió o incompatibles.

a) S’han de mantenir els usos i les activitats tradicionals que, havent contribuït 
històricament a conformar el territori, siguin declarats com a compatibles i regulats en el 
Pla rector d’ús i gestió.

b) En el cas dels usos presents en el territori que, més enllà de ser compatibles, 
siguin declarats en el Pla rector d’ús i gestió com a necessaris per a la gestió, aquests 
han de ser entesos com a part dels elements modeladors de la configuració del territori, i, 
en conseqüència, essencials per assolir els objectius de conservació del Parc Nacional, 
per la qual cosa han de ser protegits per l’administració d’aquest i rebre el seu suport.

c) Independentment d’això, queden prohibits a l’interior del Parc Nacional de la 
Sierra de Guadarrama tots els usos i les activitats declarats com a incompatibles pel Pla 
rector d’ús i gestió perquè alteren o posen en perill l’estabilitat dels sistemes naturals, els 
processos ecològics, o la integritat dels seus components físics o biològics.

En particular, queda prohibit:

1) El desenvolupament en el territori del Parc Nacional de nous usos o activitats que 
suposin canvis en l’actual estructura, aparença o composició del paisatge a conservar.

2) L’establiment nou de qualsevol tipus de construcció, edificació i instal·lació 
permanent, així com d’infraestructures com ara línies elèctriques, parcs eòlics, 
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instal·lacions de trànsit terrestre o aeri o remuntadors mecànics, aprofitaments hidràulics 
o hidroelèctrics, xarxes energètiques, traçats de vies de comunicació, camins, entre 
d’altres. Excepcionalment, l’Administració gestora, amb l’informe previ del Patronat i de la 
Comissió de Coordinació, pot autoritzar instal·lacions que siguin necessàries per a una 
gestió adequada del Parc o degudament justificades per raó de protecció ambiental o 
interès social, sempre que no hi hagi una altra solució satisfactòria.

3) L’explotació i extracció de mineria i àrids, la realització de qualsevol tipus 
d’abocaments o abandonament de residus, la tala amb fins comercials, la caça esportiva i 
comercial i la pesca esportiva i recreativa, i amb caràcter general, qualsevol actuació que 
pugui suposar destrucció, deteriorament o transformació dels elements naturals singulars 
de la zona. No queden afectades per la prohibició anterior les activitats que l’administració 
gestora del Parc Nacional, d’acord amb les determinacions que estableixi el Pla rector 
d’ús i gestió, programi en matèria de control de poblacions, ordenació de masses 
forestals, o eradicació d’espècies exòtiques invasores.

4) Totes les activitats que quedin prohibides en la legislació bàsica sobre parcs 
nacionals i en els seus instruments de desplegament, en particular el Pla director de la 
Xarxa de Parcs Nacionals, així com les que siguin identificades com a incompatibles amb 
les finalitats del Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama en el seu Pla rector d’ús i 
gestió.

3. En particular, i en relació amb l’activitat forestal comercial present al Parc Nacional 
en el moment de la seva declaració, les ordenacions vigents han de ser revisades en el 
termini de quatre anys amb l’objectiu d’adequar el model de gestió actual als aspectes 
que preveu aquesta Llei, i s’ha de posar fi a l’activitat esmentada a partir d’aquest moment.

4. En el termini de deu anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les 
administracions públiques, preferentment de comú acord amb els titulars implicats, de 
conformitat amb el que determini el Pla rector d’ús i gestió i, fent prevaler en tot cas els 
acords voluntaris amb aquests, han de procedir a la supressió dels usos, instal·lacions o 
activitats que, definides en els apartats anteriors, pugui haver-hi en el moment de la 
declaració. En els casos en què aquesta supressió no sigui possible per raons d’utilitat 
pública prevalent, han d’adoptar en el mateix termini les mesures necessàries per a la 
correcció dels impactes ambientals que es puguin estar produint, en particular les que es 
detallen a l’annex II.

5. Són indemnitzables les limitacions de drets i interessos patrimonials legítims que 
es produeixin en compliment dels fins d’aquesta Llei i altra normativa de protecció del 
Parc Nacional, de conformitat amb la legislació bàsica en matèria de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració.

6. Els terrenys inclosos dins del Parc Nacional queden classificats com a sòl no 
urbanitzable de protecció en la Comunitat de Madrid, i com a sòl rústic de protecció 
natural a la Junta de Castella i Lleó. Amb caràcter general, els plans o normes 
urbanístiques han d’adaptar les seves previsions a les limitacions derivades d’aquesta 
Llei i dels instruments de planificació aprovats o que s’aprovin en el seu desplegament i 
aplicació, en particular els plans d’ordenació de recursos naturals. Mentre no s’hagin 
adaptat els plans o les normes urbanístiques, les disposicions d’aquesta Llei i dels plans 
que la despleguin són d’aplicació directa per a les administracions competents.

Article 4. Zona perifèrica de protecció.

1. Es declara zona perifèrica de protecció del Parc Nacional de la Sierra del 
Guadarrama, als efectes del que preveu la legislació bàsica de l’Estat sobre parcs 
nacionals, el territori inclòs dins dels límits que es descriuen a l’annex III i V d’aquesta 
Llei.

2. A la zona perifèrica de protecció és aplicable la normativa reguladora que 
estableixen els plans d’ordenació dels recursos naturals de la Comunitat de Madrid i la 
Junta de Castella i Lleó, així com les determinacions específiques que contenen els 
instruments de planificació territorial i d’espais naturals protegits que li siguin aplicables. 
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De manera complementària, el territori dels Montes Matas i Pinar de Valsaín inclòs a la 
zona perifèrica de protecció és objecte d’un règim jurídic especial que s’especifica a 
l’apartat 3 d’aquest article.

3. Els Montes Matas i Pinar de Valsaín, propietat de l’organisme autònom Parcs 
Nacionals, mantenen el seu model d’administració per part de l’organisme esmentat i 
queden incorporats parcialment al Parc Nacional. La superfície d’aquestes forests inclosa 
a la zona perifèrica de protecció constitueix una àrea de protecció especial del Parc 
Nacional on és aplicable el règim jurídic del Parc Nacional, al qual queden vinculats, 
excepte pel que fa a l’aprofitament hidroelèctric de la central d’El Salto del Olvido, que no 
pot canviar les seves condicions actuals, als aprofitaments tradicionals ramaders 
extensius, sempre que no afectin la conservació de la vegetació, i a l’activitat forestal 
tradicional i la comercialització dels seus aprofitaments forestals, que s’ha de fer amb els 
criteris de conservació més estrictes i d’acord amb el projecte d’ordenació forestal 
corresponent, segons el que estableix la legislació de forests estatal i autonòmica.

En cas que l’activitat forestal i la tala comercial s’abandoni, en la totalitat o part dels 
territoris dels Montes de Valsaín, es proposarà la incorporació d’aquestes àrees al Parc 
Nacional seguint el procediment d’ampliació que preveu la normativa vigent.

Article 5. Àrea d’influència socioeconòmica.

1. Es declara àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, als efectes del que preveu la legislació bàsica de l’Estat sobre parcs 
nacionals, l’espai format pels termes municipals on hi ha ubicat el Parc Nacional i la seva 
zona perifèrica de protecció, i que s’esmenten a l’annex IV d’aquesta Llei.

2. Les entitats locals, les entitats empresarials, i les persones físiques i jurídiques 
radicades a l’interior de l’àrea d’influència socioeconòmica, i les institucions privades 
sense fins de lucre amb activitat en aquesta, es poden beneficiar del règim de 
subvencions, ajudes i mesures de desenvolupament previstes tant en la legislació bàsica 
sobre parcs nacionals, com en la normativa de desplegament de les comunitats 
autònomes. Amb aquesta finalitat, les administracions públiques poden establir els 
instruments de col·laboració i cooperació corresponents.

3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació, i Medi Ambient, i la Comunitat de Madrid i 
la Junta de Castella i Lleó poden promoure el desenvolupament socioeconòmic 
sostenible en termes de compatibilitat amb el Parc Nacional, i dur a terme, de manera 
coordinada, totes les accions, els plans i els programes que considerin convenients 
amb aquesta finalitat, i per fer-ho poden constituir els consorcis corresponents i 
subscriure convenis de col·laboració entre ells i amb la resta d’administracions, 
institucions, i col·lectius implicats.

Article 6. Utilitat pública i interès social.

Es declara a tots els efectes la utilitat pública i l’interès social de les actuacions que, 
per a la consecució dels objectius que estableix aquesta Llei, hagin d’emprendre les 
administracions públiques a l’interior del Parc Nacional i la seva zona perifèrica de 
protecció.

Article 7. Tempteig i retracte.

Les administracions públiques competents poden exercir els drets de tempteig i 
retracte respecte dels actes o negocis jurídics de caràcter onerós i celebrats inter vivos 
que comportin la creació, transmissió, modificació o extinció de drets reals que recaiguin 
sobre finques rústiques situades a l’interior del Parc Nacional o que siguin adjacents a 
aquest, incloses qualssevol operacions o negocis en virtut dels quals s’adquireixi la 
majoria en el capital social de societats titulars dels drets reals esmentats. A aquests 
efectes:
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a) El transmissor ha de notificar fefaentment a l’Administració competent el preu i les 
condicions essencials de la transmissió pretesa. Dins dels tres mesos següents a la 
notificació, l’Administració esmentada pot exercir el dret de tempteig i s’obliga al pagament 
del preu convingut en un període no superior a dos exercicis econòmics.

b) Quan el propòsit de transmissió no s’hagi notificat de manera fefaent, 
l’Administració competent pot exercir el dret de retracte, en el termini d’un any a partir de 
la data en què tingui coneixement de la transmissió i en els mateixos termes previstos per 
al tempteig.

c) Els registradors de la propietat i mercantils no han d’inscriure cap transmissió o 
constitució de dret sobre els béns referits sense que s’acrediti que s’han complert els 
requisits assenyalats en aquest apartat.

Article 8. Organització de la gestió.

1. La gestió ordinària i habitual del Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama 
correspon, en els seus àmbits territorials respectius, a les comunitats autònomes de 
Madrid i Castella i Lleó, que l’han d’organitzar de manera que sigui coherent amb els 
objectius dels Parcs Nacionals, i assegurant la gestió integrada del Parc Nacional.

2. L’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes de Madrid i Castella 
i Lleó han de coordinar les seves actuacions en el marc de la Comissió de Coordinació a 
què es refereix l’article següent. Així mateix, poden subscriure acords per col·laborar en la 
consecució dels objectius d’aquesta Llei.

3. Quan, d’acord amb la informació disponible, l’Administració General Estat tingui 
dades fundades que el Parc Nacional es troba en un estat de conservació desfavorable i 
els mecanismes de coordinació no siguin eficaços per garantir-ne la conservació, aquesta 
pot, amb caràcter excepcional i amb la finalitat d’evitar danys irreparables en els sistemes 
naturals que van motivar la declaració del Parc Nacional, adoptar de manera concreta, 
singular i puntual les mesures i accions indispensables per assegurar el compliment dels 
objectius d’aquesta Llei i la conservació adequada del Parc Nacional.

Article 9. Coordinació.

1. Es constitueix una comissió de coordinació, en el si de l’Administració General de 
l’Estat, adscrita al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i composta per quatre 
representants de l’Administració General de l’Estat i dos representants de cada una de les 
comunitats autònomes implicades. El president de la Comissió de Coordinació és designat 
pel president de l’organisme autònom Parcs Nacionals d’entre els representants de 
l’Administració General de l’Estat.

2. L’Administració General de l’Estat, en el marc d’aquesta Comissió, ha de coordinar 
les actuacions que es duguin a terme al Parc Nacional, amb l’objectiu d’assegurar la 
coherència general del Parc Nacional de la Sierra del Guadarrama.

3. Correspon a la Comissió de Coordinació:

a) Vetllar per l’assoliment dels objectius bàsics del Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, assegurant l’intercanvi d’informació sobre l’activitat gestora que es faci al 
Parc Nacional, i procurant la coherència en l’exercici de les competències de les 
administracions autonòmiques.

b) Conèixer, i coordinar l’aplicació dels programes i les actuacions que es duguin a 
terme al Parc Nacional.

c) Proposar convenis i marcs de col·laboració, així com fer totes les propostes que 
consideri pertinents.

Article 10. Règim econòmic i de col·laboració.

1. La Comunitat de Madrid i la Junta de Castella i Lleó han d’atendre, amb càrrec als 
seus pressupostos, les despeses derivades de la gestió ordinària i habitual del Parc 
Nacional, en la forma que acordin, i en l’àmbit territorial que els és propi.
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2. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat de Madrid i la Junta de Castella i 
Lleó poden establir, de comú acord, instruments de cooperació financera que preveu 
l’article 20.3 de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals, per assegurar 
el compliment dels objectius de la present Llei, i l’aplicació al Parc Nacional de la Sierra 
de Guadarrama de les directrius bàsiques que s’estableixin en la legislació bàsica de 
l’Estat en matèria de protecció del medi ambient i en el Pla director.

3. Poden acordar, igualment, la participació del Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama en programes multilaterals d’actuació en què, respectant en tot cas el principi 
de voluntarietat i sobre la base de l’aplicació de criteris de prioritat aprovats pel Consell de 
la Xarxa, l’Administració General de l’Estat assumeixi el finançament de les actuacions 
singulars i extraordinàries que s’identifiquin de comú acord. Amb aquesta finalitat, 
l’Administració General de l’Estat ha de tenir en compte les disponibilitats pressupostàries.

Article 11. Instruments de planificació.

1. L’instrument per a la planificació de la gestió del Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama és el Pla rector d’ús i gestió, s’ha d’ajustar al que disposa el Pla director de 
la Xarxa de Parcs Nacionals i ha de tenir una vigència de deu anys. Ha de ser elaborat 
conjuntament per la Comunitat de Madrid i la Junta de Castella i Lleó, i, l’han d’aprovar les 
administracions autonòmiques respectives.

2. La seva elaboració ha d’incorporar necessàriament un procés de participació amb 
un període d’informació pública. En el seu contingut, el Pla rector d’ús i gestió s’ha 
d’adequar al que estableixen la legislació bàsica sobre parcs nacionals i el Pla director de 
la Xarxa de Parcs Nacionals.

3. En cas de revisió del Pla director de la Xarxa de Parcs Nacionals, les comunitats 
autònomes han de procedir a la revisió dels continguts del Pla rector d’ús i gestió per 
adequar-lo a aquest.

4. El Pla rector esmentat ha de contenir, almenys, el que assenyalen la legislació 
bàsica de l’Estat aplicable i el Pla director de la Xarxa de Parcs Nacionals i, en particular:

a) Les normes, els objectius, les línies d’actuació, i els criteris generals d’ús i 
ordenació del Parc Nacional.

b) La zonificació del Parc, delimitant les àrees dels diferents usos i establint la 
normativa d’aplicació en cada una d’aquestes, d’acord amb els tipus de zones que 
estableixi el Pla director.

c) Les actuacions necessàries per a la consecució dels objectius del Parc Nacional 
en matèries com ara conservació, ús públic, investigació i educació ambiental, i l’estimació 
econòmica de les inversions corresponents.

d) La relació d’activitats classificades en incompatibles, compatibles, i, entre 
aquestes, les específicament necessàries per a la gestió, així com els instruments de 
col·laboració amb els titulars i propietaris per al seu desenvolupament.

e) Les condicions sota les que es poden dur a terme les activitats compatibles amb 
els objectius del Parc Nacional.

f) El règim per a la supressió de les activitats classificades com a incompatibles.
g) Els criteris per a la gestió i, si s’escau, el control de les espècies introduïdes 

presents a l’interior del Parc Nacional.
h) El marc per a la integració dels titulars de drets i dels residents locals en les 

activitats associades a la gestió del Parc Nacional.
i) Els paràmetres i indicadors que s’han d’utilitzar per fer el seguiment i l’avaluació 

de l’estat de conservació del Parc Nacional i del grau de compliment dels objectius del 
Parc.

Article 12. Patronat del Parc Nacional.

1. Com a òrgan de participació de la societat al Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama es crea el Patronat del Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama.
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2. La Comunitat de Madrid i la Junta de Castella i Lleó han d’establir de comú acord 
l’adscripció administrativa del Patronat i la seva normativa d’organització, amb l’informe 
previ de la Comissió de Coordinació.

3. En la composició del Patronat s’ha d’assegurar la paritat entre representants de 
l’Administració General de l’Estat, designats pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació, i Medi 
Ambient, i els representants de les comunitats autònomes. Així mateix, han d’estar 
representades les administracions locals, els agents socials, els propietaris públics i les 
associacions de propietaris de terrenys privats inclosos al parc, així com les altres 
institucions, associacions i organitzacions relacionades amb el Parc, o els fins de les 
quals concordin amb els objectius d’aquesta Llei.

4. El Patronat del Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama ha d’exercir les 
funcions que estableix la legislació bàsica de l’Estat, així com aquelles altres que els 
puguin assignar les comunitats autònomes de Madrid i Castella i Lleó. En particular, les 
següents:

a) Conèixer el compliment de les normes que afectin el Parc Nacional.
b) Promoure totes les gestions que consideri oportunes a favor de l’espai protegit.
c) Informar el Pla rector d’ús i gestió i les seves modificacions, així com els plans de 

treball i inversions, o qualsevol desplegament sectorial derivats d’aquest.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats i resultats, i proposar les mesures que 

consideri necessàries per corregir disfuncions o millorar la gestió.
e) Informar la programació anual d’activitats a realitzar.
f) Informar els projectes i propostes d’obres i treballs que es pretenguin realitzar al 

Parc Nacional i que no estiguin continguts en els plans de treball i inversions.
g) Informar els projectes desenvolupats a l’entorn del Parc Nacional que es prevegi 

que puguin tenir impacte significatiu o afectar els seus valors naturals.
h) Informar les sol·licituds presentades a les convocatòries de subvencions 

finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, a realitzar a l’àrea d’influència 
socioeconòmica.

i) Informar possibles ampliacions del Parc Nacional o de la seva zona perifèrica de 
protecció.

j) Proposar normes i actuacions per a una defensa més eficaç dels valors del Parc 
Nacional.

k) Establir el seu propi reglament de règim interior.

Article 13. Participació en la conservació del Parc Nacional.

1. Les administracions públiques han d’assegurar la participació efectiva dels 
propietaris i altres titulars de drets sobre terrenys situats a l’interior del Parc Nacional en la 
seva conservació.

2. Amb aquesta finalitat el Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional ha d’establir les 
mesures que garanteixin la compatibilitat de les activitats que es facin al Parc Nacional 
amb els objectius de conservació, incloses les de promoció dels productes tradicionals, 
així com les condicions en què els titulars dels terrenys poden col·laborar amb les 
administracions públiques en l’execució de les mesures de conservació del Parc.

Article 14. Acció pública.

És pública l’acció per exigir davant els òrgans administratius i els judicials l’observança 
del que estableixen aquesta Llei, i les disposicions que es dictin per al seu desplegament 
i aplicació.

Article 15. Règim sancionador.

1. El règim d’infraccions i sancions al Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama és 
el que preveu el títol VI de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de 
la biodiversitat, així com la normativa autonòmica que li sigui aplicable.
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2. Es consideren, a més, infraccions administratives molt greus en l’àmbit del Parc 
Nacional, subjectes al règim sancionador que preveu l’apartat anterior:

a) L’alteració significativa de les condicions naturals del Parc Nacional o dels 
elements que li són propis, mitjançant ocupació, rompuda, tala, arrencada, o contaminació 
directa o indirecta.

b) La realització de qualsevol tipus d’abocaments que puguin posar en perill la 
preservació de les condicions naturals del Parc Nacional.

c) L’explotació i extracció de materials de pedrera i àrids.

3. Es consideren, a més, infraccions administratives greus en l’àmbit del Parc 
Nacional, subjectes al règim sancionador que preveu l’apartat 1:

a) La construcció o remodelació de qualsevol tipus d’infraestructures permanents, 
com ara camins, edificacions, línies elèctriques, instal·lacions de trànsit terrestre o aeri, o 
remuntadors mecànics sense l’autorització pertinent.

b) L’exercici de l’activitat cinegètica i piscícola, així com la tala, l’arrencada o la 
captura d’espècies animals o vegetals, excepte per raons de gestió o control de la 
població.

c) L’incompliment de les condicions imposades en les autoritzacions administratives 
concedides per portar a terme algun tipus d’activitat a l’interior del Parc Nacional.

d) L’incompliment de les restants prohibicions que estableixen aquesta Llei i els 
seus instruments de planificació.

4. Es consideren, a més, infraccions administratives lleus en l’àmbit del Parc 
Nacional, subjectes al règim sancionador que preveu l’apartat 1:

a) La instal·lació no autoritzada de senyalització publicitària.
b) L’emissió de sorolls que pertorbin la fauna.

Disposició addicional primera. Constitució dels òrgans de gestió del Parc Nacional.

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la Comunitat de Madrid 
i la Junta de Castella i Lleó han de constituir els òrgans de gestió del Parc Nacional.

Disposició addicional segona. Constitució de la Comissió de Coordinació.

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’Administració 
General de l’Estat ha de constituir la Comissió de Coordinació.

Disposició addicional tercera. Constitució del Patronat.

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la Comunitat de Madrid 
i la Junta de Castella i Lleó han de constituir el Patronat del Parc Nacional.

Disposició addicional quarta. Aprovació del Pla rector d’ús i gestió.

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei la Comunitat de 
Madrid i la Junta de Castella i Lleó han d’aprovar el Pla rector d’ús i gestió.

Disposició addicional cinquena. Col·laboració i cooperació entre les administracions.

Amb l’objectiu de contribuir al fet que el Parc Nacional de la Sierra del Guadarrama 
assoleixi un nivell de gestió similar a la resta dels parcs nacionals, es faculta el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació, i Medi Ambient, a través de l’organisme autònom Parcs 
Nacionals, per subscriure i posar en marxa tots els acords, convenis, i consorcis amb les 
administracions competents que es considerin convenients per a l’assoliment de la 
present Llei.
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Disposició addicional sisena. Augment de propietat pública al Parc Nacional i en la seva 
zona perifèrica de protecció.

Les administracions públiques poden adoptar mesures tendents a l’augment 
progressiu de la propietat pública a l’interior del Parc Nacional i en la seva zona perifèrica 
de protecció, mitjançant l’adquisició de finques, preferentment per acord voluntari amb els 
seus propietaris.

Disposició addicional setena. Pagament d’indemnitzacions.

Correspon a l’organisme autònom Parcs Nacionals assumir el pagament de les 
indemnitzacions que, si s’escau, derivin de la legislació bàsica en la matèria, o del Pla 
director, i a les administracions autonòmiques les restants, en particular, les derivades del 
Pla rector d’ús i gestió.

Disposició addicional vuitena. Sobrevol d’aeronaus.

Atesa la singularitat de la ubicació geogràfica del Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, i amb caràcter excepcional respecte del que hi ha establert per al conjunt 
dels parcs nacionals, la prohibició general de sobrevol a menys de 3.000 metres llevat 
d’autorització expressa o per causa de força major queda reduïda a 500 metres per a les 
aeronaus comercials o no impulsades a motor.

Disposició transitòria única. Vigència dels instruments de planificació existents.

Mentre no s’aprovi el Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional, segueixen en vigor els 
instruments de gestió dels espais naturals protegits existents en el seu àmbit territorial, en 
tot el que no s’oposi al que disposa aquesta Llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

Disposició final primera. Modificació de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs 
Nacionals.

U. S’introdueix un nou article 7 bis a la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs 
Nacionals amb la redacció següent:

«Article 7 bis. Declaració de l’estat d’emergència en parcs nacionals.

1. En cas de catàstrofe mediambiental en un parc nacional produïda per un 
incendi forestal o qualsevol altra causa de gravetat extraordinària, i sense perjudici 
de la normativa de Protecció Civil, el president de l’organisme autònom Parcs 
Nacionals, a proposta del seu director, i escoltada l’administració gestora del Parc 
Nacional afectat, pot declarar l’estat d’emergència en el parc nacional esmentat, amb 
la finalitat d’impedir que es produeixin danys irreparables i sempre que aquests no es 
puguin evitar mitjançant els mecanismes de coordinació ordinaris.

2. La declaració d’emergència per catàstrofe mediambiental en un parc nacional 
implica:

a) El manteniment d’un intercanvi d’informació permanent i continu entre el 
parc nacional afectat i l’organisme autònom Parcs Nacionals.

b) La mobilització, si s’escau, de mitjans humans i/o materials del mateix 
organisme autònom per col·laborar amb els de la comunitat autònoma afectada en 
l’emergència sorgida.

c) La redacció d’un informe elaborat conjuntament per l’administració gestora 
del parc i l’organisme autònom Parcs Nacionals, en el qual constin les actuacions 
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dutes a terme, l’avaluació de danys produïts i les mesures proposades per a la 
restauració mediambiental de la zona o zones afectades.

3. Declarat l’estat d’emergència s’ha de convocar, amb caràcter d’urgència, el 
Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals que ha d’informar aquesta declaració i, si 
s’escau, adoptar l’acord de mobilització de personal i mitjans materials d’altres 
parcs nacionals.

4. La determinació del límit temporal de l’estat d’emergència correspon 
igualment al president de l’organisme autònom Parcs Nacionals mitjançant una 
resolució motivada de la qual ha d’informar el Ple del Consell de la Xarxa.»

Dos. S’introdueix un nou article 7 ter a la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de 
Parcs Nacionals, amb la redacció següent:

«Les administracions gestores dels parcs nacionals han d’aportar a l’organisme 
autònom Parcs Nacionals la informació que aquest necessiti per elaborar la 
memòria anual, els informes triennals de situació de la Xarxa de Parcs Nacionals, i 
la que sigui necessària per a les sessions del Consell de la Xarxa, per al seguiment 
i l’avaluació de la Xarxa així com per exercir les funcions de representació 
internacional que competeixen a l’Administració General de l’Estat.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquesta Llei té caràcter bàsic a l’empara del que disposa l’article 149.1.23a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de legislació bàsica sobre 
protecció del medi ambient.

Disposició final tercera. 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, 25 de juny de 2013.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX I

Límits Parc Nacional

Els límits del Parc Nacional són els que recull la cartografia oficial a escala 1:10.000 
que consta a l’expedient de declaració dipositat a les dependències de l’organisme 
autònom Parcs Nacionals. Aquesta cartografia oficial s’ha elaborat sobre la base de la 
ortofotografia a escala 1:10.000 del PNOA de l’any 2008. A l’annex V s’inclou una 
representació dels límits esmentats a una escala aproximada 1:40.000, prenent com a 
referència els mapes topogràfics a escala 1:25.000. En aquest annex I s’inclou una 
descripció literal d’aquests límits. En cas de discordança o interpretació diferent entre la 
descripció literal i cartogràfica, sempre preval aquesta última.

La descripció s’ha fet en diferents trams, considerant cada tram com una referència. 
La localització d’aquestes referències es determina per les seves coordenades UTM fus 
30 Sistema Geodèsic de Referència ETRS89. La primera referència està a la província de 
Segòvia, als voltants d’El Puerto de Navafría i des d’aquest punt la descripció es fa en el 
sentit de les agulles del rellotge.

Referència 1 (X431388,25-Y4537746,02)

Des del punt d’encreuament amb la carretera SG-612, a les coordenades 
(X431388,25-Y4537746,02), el límit del Parc assoleix en el punt de coordenades 
(X431502,06-Y4537782,76) la pista Juncional-Puerto per la qual es dirigeix cap al nord-
est fins al punt de coordenades (X432224,98-Y4538895,57) en què agafa una rosseguera 
que ascendeix pel vessant d’El Reventón. En el punt de coordenades 
(X432421,60-Y4538670,55) coincident amb la cota 1.800 per la qual continua cap a l’est 
per, en el punt de coordenades (X433233,03-Y4539341,54), descendir de nou el vessant 
en línia recta fins a l’entroncament del rierol d’El Hornillo amb la pista Juncional-Puerto. 
Es continua aquesta pista en direcció nord travessant el rierol de Las Piedras i el d’El 
Cambroñal fins al punt de coordenades (X433339,02-Y4540716,47), on es travessen les 
pistes Campamento i Pinarilla. Es prossegueix per la pista de Pinarilla fins al punt de 
coordenades (X433974,08-Y4541947,56), on es pren la pista Pinar Juan Encinas que surt 
a la dreta, fins a arribar als voltants d’una petita pista en el punt de coordenades 
(X434718,80-Y4542165,29). Des d’aquí i en línia recta assoleix el punt de coordenades 
(X434987,04-Y4542305,33), coincident amb el límit entre els termes municipals 
d’Aldealengua de Pedraza i Gallegos i ascendeix fins als voltants de Reajoalto per damunt 
de la font de La Muela fins al punt de coordenades (X435513,06-Y4541157,02), on 
interseca un camí pròxim al límit entre les comunitats autònomes de Castella i Lleó i 
Madrid. En direcció nord-est i seguint la traça d’un camí més o menys coincident amb la 
divisòria d’aigües i pels voltants de la cota 2.067, abandona el límit del Parc Nacional la 
divisòria d’aigües provincial, baixa el vessant per una altra divisòria d’aigües secundària, 
ja a la Comunitat de Madrid i segueix una poligonal de coordenades 
(X436469,90-Y4542149,09), (X437926,21-Y4541864), (X438288,76-Y4541796,48), 
(X438371,48-Y4541817,47). Des d’aquesta última, als voltants de la cota 1.769, 
descendeix per un tallafoc paral·lel a un tàlveg fins al rierol d’El Chorro, remunta per 
aquest una mica menys de 200 metres i, al primer tàlveg que està a la dreta orogràfica 
d’El Arroyo, el remunta fins assolir, en el punt de coordenades (X437838,95-Y4540230,73), 
una pista forestal per la qual ascendeix en dues corbes i posteriorment es dirigeix cap al 
sud-oest travessant el rierol de La Peña del Moro i arriba, en el paratge de Cancho 
Reajondo, al límit dels termes municipals de Navarredonda i Lozoya. Descendeix durant 
uns metres el vessant pel límit dels termes i a l’extrem sud de la forest núm. 165 del CUP 
de la Comunitat de Madrid «Perímetro de Navarredonda», propietat de l’Estat i de la 
Comunitat de Madrid, abandona la confluència de terme descendint per un tàlveg paral·lel 
al límit esmentat cap a l’est seguint les coordenades (X436646,54-Y4538151,17), 
(X436628,16-Y4537972,05), (X436807,41-Y4537823,09), (X436966,16-Y4537615,65) 
(X437139,73-Y4537522,52) primer i després el naixement del rierol d’El Villar fins al punt 
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del rierol en què la forest núm. 131 del CUP de la Comunitat de Madrid «Perímetro de 
Lozoya», propietat de la Comunitat de Madrid, se separa d’aquest i es dirigeix primer cap 
a l’oest i després cap al nord pel límit de la forest que remunta el rierol d’El Reajo del 
Sastre. Continua cap a l’oest pel límit de la forest fins al seu encreuament amb la carretera 
M-637, per la qual segueix en direcció a El Puerto de Navafría fins que a mà esquerra 
s’encreua amb un ramal pel qual s’accedeix al paratge d’El Mirador.

Referència 2 (X430915,99-Y4536175,22)

En aquest punt el límit del Parc Nacional abandona la carretera d’El Puerto de 
Navafría ascendint cap al paratge d’El Mirador durant uns metres i quan aquesta gira cap 
al sud pren el límit nord de la praderia d’El Mirador fins al seu encreuament amb un 
tallafoc pel qual ascendeix. A la part final pren una sendera a l’esquerra que després 
descendeix fins a creuar-se amb el rierol d’El Hornillo pel qual descendeix fins al seu 
encreuament amb el rierol de Los Hoyos, el remunta durant un tram fins que el límit de la 
forest «La Sierra», de propietat privada al terme municipal de Pinilla del Valle, abandona 
la seva llera en direcció a La Risca seguint el seu límit que, durant un tram, descendeix 
pel rierol Robleblanco fins que aquest s’encreua amb la divisòria de termes entre Pinilla 
del Valle i Alameda del Valle per la qual, seguint en aquest tram el límit de la forest La 
Sierra, assoleix la forest La Saúca, també de propietat privada, pel límit sud de la qual 
continua en direcció sud-oest travessant el rierol del mateix nom i les llomes de Peñas 
Crecientes, arribant al límit entre els termes municipals d’Alameda del Valle i Rascafría. 
Des d’aquest punt el límit del Parc Nacional coincideix, primer en direcció sud i després 
oest, amb el límit inferior de la forest de propietat privada «Reajo largo» fins que aquesta 
assoleix el rierol d’Entretérminos que descendeix d’El Puerto de Malagosto. A partir 
d’aquest punt el rierol segueix descendint fins al punt de coordenades 
(X425073,82-Y4531661,97) i des d’aquest punt segueix en línia recta fins al punt de 
coordenades (X424802,26-Y4531511,83) on assoleix el límit de la forest núm. 153 del 
CUP de la Comunitat de Madrid «Las Calderuelas y otros», propietat de l’Estat i de la 
Comunitat de Madrid. El límit del Parc Nacional es dirigeix cap al sud fins als voltants del 
rierol de Los Apriscos. En aquest punt comença la confrontació entre la forest 153 i la 113 
del CUP de la Comunitat de Madrid, «Peñalara-la Cinta» propietat de la Comunitat de Vila 
i Terra de Segòvia. El límit continua en la mateixa direcció sud per l’est del límit d’aquesta 
forest tocant pràcticament la carretera M-604 en la seva intersecció amb el rierol d’El Toril 
i seguint fins a creuar la carretera esmentada que descendeix, en aquest tram, des d’El 
Puerto de Cotos en direcció a Rascafría.

Referència 3 (X419736,25-Y4519370,46)

Des de l’encreuament amb la carretera M-604, el límit del Parc Nacional continua, 
primer cap al sud i després cap a l’est, pel límit de la forest 113, travessant els rierols de 
Cotos, Guarramillas i Las Cerradillas per, a l’altura d’El Paraje del Empalotado, abans del 
naixement del rierol de Peña Mala, confrontar durant uns metres (38) la forest El Canchal, 
de propietat privada. Després segueix pel límit entre les forests d’«El Pinganillo» núm. 176 
del CUP de la Comunitat de Madrid i propietat de l’Estat i la Comunitat de Madrid i la 
forest privada Cabeza de Hierro, per sota del paratge d’El Pinganillo i la lloma de 
Valhondillo. Travessa els rierols d’El Hierro, Valhondillo, Las Zorras, Pinganillos, El Paraje 
i altres fins arribar al rierol de La Bardera, on el límit de la forest se separa cap al sud del 
límit del Parc Nacional. Aquest continua cap al nord-est pel límit de la forest núm. 151 del 
CUP de la Comunitat de Madrid «La Morcuera», propietat de l’Estat i la Comunitat de 
Madrid, al terme municipal de Rascafría de la mateixa manera que les forests anteriors. 
Hi ha un petit tram als voltants del rierol d’El Aguilón on abandona durant uns metres la 
perimetral de la forest 151 per salvar un enclavament, pel límit de la forest 114. Pels 
voltants d’El Alto del Robledillo el límit de la forest núm. 151 pren direcció est, seguint el 
límit del Parc Nacional, coincident amb el límit de la forest, travessa la carretera M-611, i 
segueix fins al límit dels termes de Rascafría i Alameda del Valle, i segueix el límit de la 
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forest en direcció sud cap al cim d’El Cerro del Pino i Peñas Viborizas. A l’altura del coll de 
Los Marraces entre la cota 1.790 i el cim de Los Tres Mojones, perd la confrontació amb 
la forest La Morcuera. Des d’aquí i pel límit de la forest privada Las Hoyuelas ascendeix 
per la divisòria d’aigües al cim del pic de Los Tres Mojones. En aquest punt i seguint el 
límit de la forest anterior gira, en direcció oest i després sud-oest, per una lloma per la 
qual transcorre la confrontació entre els termes municipals de Miraflores i Rascafría. Per 
la lloma abans esmentada assoleix els cims de La Torrecica i Piedras Coloradas, i en 
aquest últim perd el límit de la forest Las Hoyuelas. Des d’aquest cim descendeix al port 
de La Morcuera pel límit d’una repoblació existent a la forest núm. 151 del CUP de la 
Comunitat de Madrid. Després de creuar la carretera del port, el límit es dirigeix en 
direcció sud-est segons una línia que uneix els punts de coordenades 
(X429878,39-Y4520006,44), (X431921,96-Y4518460,43). Aquest últim punt està en un 
tàlveg pel qual passa la perimetral de la forest «Perímetro de Aguirre» núm. 140 i 141 del 
CUP, pel qual travessa el límit cap al sud seguint una altra poligonal de vèrtexs amb 
coordenades (X431955,37-Y4518359,40) ,  (X431945,45-Y4518233,72) , 
(X431899,15-Y4518181,43), (X431971,91-Y4518012,14), (X431958,68-Y4517906,30) 
(X431968,60-Y4517764,09), (X431942,19-Y4517744,15), (X431930-Y4517652,97) 
(X431947,57-Y4517522,15), (X432028,13-Y4517218,38), (X432094,28-Y4517188,62), 
(X432150,50-Y4517000,10), (X432120,74-Y4516990,18), (X431713,94-Y4517168,77), 
(X431644,49-Y4517016,64) i (X431303,84-Y4516851). Aquest últim vèrtex està en el 
rierol de Los Eriales que remunta fins a la cota 1.590, i segueix aquesta cota per corba de 
nivell cap al tàlveg següent, a l’oest, pel qual descendeix fins al punt de coordenades 
(X430407,56-Y4516798). Des d’aquest i en línia recta al punt de coordenades 
(X430215,73-Y4516675,99) i des de l’últim punt a la cota 1.561, assoleix una divisòria 
d’aigües per la qual descendeix. Per aquesta divisòria discorre el límit entre els termes 
municipals de Soto del Real i Manzanares el Real. En la divisòria assoleix el límit el terme 
de la forest núm. 142 del CUP de la Comunitat de Madrid «Hueco de San Blas» propietat 
de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Madrid el qual segueix primer en direcció sud (en la 
divisòria) després cap al nord-oest i després cap al sud. Després de coincidir aquest límit 
amb la sendera de La Avutarda arriba a la forest «Las Pedrizas, el Rincón y el Jaralón» 
núm. 199 del CUP propietat de la Comunitat de Madrid. Continua des d’aquest punt amb 
aquesta confrontació, primer cap al sud i després cap a l’oest i de nou al sud, a l’altura de 
Las Peñas Cagadas; passa per Peña Castillejo i gira a l’oest aigües avall d’aquesta 
penya. Finalitza la confrontació amb la forest núm. 199, en el punt de coordenades 
(X426258,10-Y4510714,90), després de seguir com a límit del Parc una línia que uneix 
els punts de coordenades (X425144,72-Y4510699,53), (X425117,40-Y4510539,01), 
(X425131,06-Y4510506), (X425122,52-Y4510480,95) i (X425083,25-Y4510443,38) 
travessa el riu Manzanares i el remunta pel marge dret fins al primer rierol que troba. En 
aquest punt travessa el riu en direcció a un vèrtex del límit de la forest núm. 199 pel qual 
segueix cap al nord fins a arribar al rierol Majadilla.

Referència 4 (X424491,84-Y4511147,98)

Reprèn en aquest punt el límit la llera del riu Manzanares des de la seva unió amb el 
rierol de La Majadilla. Remunta un tram del riu fins a les coordenades 
(X423773,50-Y4511691,66) on travessa el marge dret orogràfic i puja pocs metres el 
vessant fins a travessar la segona pista forestal. Des d’aquí segueix la pista aigües avall 
fins a la seva unió amb la pista forestal més pròxima al Manzanares i per aquesta recorre 
uns metres fins arribar a l’encreuament amb la pista forestal que surt a mà esquerra i 
accedeix als barracons de Canto Cochino. Des d’aquí i en direcció gairebé oest remunta 
el vessant de La Loma de las Casiruelas pels cingles de cotes 1.145, 1.176 i 1.212 de la 
cartografia ràster de l’IGN (www.idee.es), fins a assolir la unió de dos tallafocs. Continua 
pel de direcció sud, i arriba a una pista forestal per la qual continua en la mateixa direcció 
durant uns metres, fins a la primera corba que apareix per la qual l’abandona continuant 
uns metres pel tallafoc fins a assolir el límit de la forest d’utilitat pública de la Comunitat de 
Madrid núm. 163 «La Camorza», continua pel límit en direcció oest-nord-oest passant pel 
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coll de Valdehalcones i seguint per la divisòria d’aigües fins a un punt pel qual descendeix 
el vessant en direcció sud; aquest límit és coincident amb el terme est de la forest d’utilitat 
pública de la Comunitat de Madrid núm. 198 «Ladera de Matalpino». Després del descens 
pels vessants d’El Boalo, pràcticament fins a un camí, gira el límit en direcció oest seguint 
una línia desbrossada parcialment de vegetació per continuar pel límit sud de l’esmentada 
forest d’utilitat pública fins a l’encreuament del límit de la forest amb El Arroyo de la 
Gargantilla a la confluència entre els termes municipals d’El Boalo i Becerril de la Sierra. 
Des d’aquest punt el límit segueix una línia recta en direcció nord-oest que, després de 
passar per la cota 1.479, assoleix la vora nord de l’embassament de La Maliciosa pel qual 
prossegueix fins a assolir el rierol de La Peña Jardinera pel qual descendeix uns metres 
fins al seu encreuament amb la pista forestal que, paral·lela al rierol esmentat, accedeix a 
Navacerrada, per la qual prossegueix uns metres fins al límit amb el terme municipal de 
Navacerrada. Per aquest límit segueix en direcció nord cap a la corda de Los Almorchones. 
A la cota 1.460 abandona la divisòria seguint pel vessant oest de la corda abans 
esmentada (Ladera Majada la Lluna) i continua per la cota esmentada en direcció nord 
fins a assolir el límit oest de la forest d’utilitat pública de la Comunitat de Madrid núm. 197 
«Los Almorchones». Continua pel límit d’aquesta forest, fins que aquesta pren direcció 
nord a la corda de Las Buitreras, i aquí abandona el límit de la forest núm. 197, i 
descendeix pel vessant fins a la cota 1.460. Des d’aquest punt torna a ascendir, en aquest 
cas per Las Laderas de la Fábrica, descendeix al riu Navacerrada i remunta cap a la 
corda de Las Cabrillas, seguint una poligonal de vèrtexs (X416475,72-Y4513203,88), 
(X416429,42-Y4513203,88), (X416207,82-Y4513282,57), (X416038,82-Y4513325,44), 
(X415921,76-Y4513491,96) i (X415814,59-Y4513501,03). En aquest punt assoleix la 
pista forestal que, des de La Barranca, accedeix als voltants d’El Ventorrillo. Segueix, 
primer en direcció sud i després oest, aquesta pista fins a la cota 1.600 on abandona la 
pista en el punt de coordenades (X414699,68-Y4511944,55), des d’aquí i en línia recta en 
el punt de coordenades (X414825,35-Y4512619,29), ascendeix al cingle existent situat 
per sota de Peña Pintada el qual envolta deixant-lo dins i continua, per una poligonal de 
vè r texs  (X414865 ,04 -Y4512777 ,99 ) ,  (X414960 ,45 -Y4513241 ,01 )  i 
(X414363,51-Y4513562,16), baixant el vessant i travessant La Pradera de la Vaqueriza, i 
després de travessar la pista forestal assoleix el límit municipal entre Cercedilla i 
Navacerrada al límit de la forest d’utilitat pública núm. 25 «Pinar de la Helechosa», el qual 
segueix en direcció sud i després oest fins, a la cota 1.599, assolir de nou la línia de terme 
amb Cercedilla. Des d’aquest punt remunta uns metres per assolir una sendera per la 
qual discorre en direcció nord-oest per assolir posteriorment l’estació de Siete Picos de la 
línia del tren de Camorritos-Navacerrada-Cotos i segueix el camí fins a l’encreuament 
amb el rierol Pradillo pel qual descendeix uns pocs metres fins que aquest interseca un 
barranc que baixa del paratge conegut com d’El Prado del Componedor pel qual remunta 
fins al seu encreuament amb el camí de La Pata la Cabra pel qual, en direcció oest, 
accedeix a la carretera de La República als voltants de La Pradera de Navarrulaque al 
costat de La Fuente de Díaz Duque. Continua el límit per aquesta carretera en sentit 
descendent fins a assolir el rierol de La Fuenfría; en aquest punt abandona la carretera 
per en direcció oest primer travessar un rierol i després envoltar El Albergue de Peñalara 
seguint els punts de coordenades (X410201,75-Y4515122,86), (X410083,92-Y4515064,70) 
i (X409996,70-Y4514884,74) assolint de nou la carretera de La República fins a la seva 
intersecció amb el rierol de La Barranca. Des d’allà assoleix en línia recta la pista 
coneguda com de La Calle Alta, en el punt de coordenades (X408769,69-Y4514329,11), 
que des de Marichiva recorre el vessant est de Peña del Águila. Continua en direcció sud-
oest la pista abans esmentada fins a la font d’El Astillero on remunta el vessant per assolir 
el coll de Cerromalejo al límit entre la Comunitat de Madrid i la de Castella i Lleó.

Referència 5 (X407607,95-Y4512061,06)

Des d’aquest punt continua el límit pel vessant segovià de La Peña del Águila en 
direccions variables cap al nord. Discorre per l’antiga traça d’un carrer dasocràtic que 
limita per l’oest els cantons A-64, A-62, A-61, A-140, R-100 i A-60 de la forest núm. 144 
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del Catàleg d’utilitat pública de la província de Segòvia «Dehesa de la Garganta» al 
municipi d’El Espinar, fins al punt de coordenades (X407826,36-Y4514581,82), intersecció 
amb la pista forestal de La Umbría. Continua per aquesta pista cap al nord, fins a assolir 
la pista de Los Pantanos en el punt de coordenades (X407326,47-Y4515797,36) per la 
qual continua també en direcció nord fins al seu encreuament amb el rierol d’El Patarro, 
en el punt de coordenades (X406845,12-Y4515716,02), des d’on recorre el límit occidental 
dels rodals C-11 i C-15 fins al límit sud del cantó A-149 de la forest Dehesa de la Garganta 
que també recorre. Prossegueix en direcció oest pels límits dels cantons A-147, A-146, 
B-145, A-144, A-38 fins a assolir el límit de la FUP 144 en el punt de coordenades 
(X403969,51-Y4515186,61) i continua pel límit de la FUP 144 en direcció primer nord i 
després oest fins al punt de coordenades (X404537,97-Y4516016,18) on interseca la 
perimetral de la FUP 252 «Mujer Muerta a Pasapán» pertanyent a la Junta de Castella i 
Lleó, i ubicada al terme municipal de La Losa. Des d’aquí i en direcció nord, descendeix 
servint de límit el mateix límit de la forest fins al punt de coordenades 
(X404518,76-Y4518075,36) on pren en direcció nord-est el límit dels rodals A-7 i A-6; el 
recorregut coincideix gairebé totalment amb la pista forestal de Pasapán, coneguda 
també com a Peña el Oso fins a assolir de nou el límit de la forest en el punt de 
coordenades (X406207,86-Y4520060,57). Continua en direcció sud-est pel límit de la 
FUP 252 fins al punt de coordenades (X406922,06-Y4519497,01). Des d’aquest punt, 
segueix la cota 1.600 cap al nord, pel vessant del turó de La Muerte i Pinar de Gonzalo 
per assolir el límit entre els termes municipals d’El Real Sitio de San Ildefonso i Las Navas 
de Riofrío, coincident amb el límit de la forest d’utilitat pública de la província de Segòvia 
núm. 2 «Pinar de Valsaín», en el punt de coordenades (X407758,43-Y4520769,26). 
Continua cap al nord seguint el límit de l’esmentada forest d’utilitat pública, passant per 
sis vedats reials, fins a arribar al setè, en el punt de coordenades 
(X408440,79-Y4522572,32), on el límit de la forest gira cap a l’est, i el límit del Parc 
Nacional abandona el límit de la forest núm. 2 per, en direcció nord-est, travessar en línia 
recta per l’entitat local de Revenga el rierol d’El Guijo fins a assolir un altre vedat reial límit 
de la forest «Matas de Valsaín», núm. 1 del Catàleg d’utilitat pública de la província de 
Segòvia, en el punt de coordenades (X408936,89-Y4523176,41). Des d’aquí i en direcció 
gairebé nord prossegueix el límit de la forest fins al següent vedat reial situat al costat del 
riu Acebeda, en el punt de coordenades (X408880,53-Y4523371,78).

Referència 6 (X408880,53-Y4523371,78)

Des d’aquest vedat reial, i en direcció nord, segueix el límit de la forest «Matas de 
Valsaín», materialitzat en una sèrie de vedats reials que també determinen el límit del 
terme municipal d’El Real Sitio de San Ildefonso amb la pedania de Revenga, terme 
municipal de Segòvia. En el sisè vedat reial, abandona la línia de terme, i envolta primer 
en direcció sud, després en direcció est i després en direcció nord, la finca de La Dehesa 
de la Fuencuadradilla, fins al punt de coordenades (X410577,02-Y4525882,81) en què el 
límit arriba a un rierol que baixa de manera discontínua de les praderies de Navalrey. 
Remunta aquest rierol fins a la divisòria d’aigües que baixa d’El Alto de la Fuente del 
Pájaro seguint el límit est dels cantons E-3 i H-7 de la forest Matas de Valsaín. Des 
d’aquest punt es dirigeix en línia recta al de coordenades (X411464,16-Y4524724,56) i 
des d’aquest al de coordenades (X411904,04-Y4524456,69) on interseca el corriol de 
Valbuena, per la qual continua en direcció sud fins al seu encreuament amb el rierol d’El 
Guindo que remunta fins al seu encreuament, per damunt del seu naixement, amb la pista 
forestal de La Fuente de la Reina. Tant en el corriol com en el rierol el límit és coincident 
amb el límit est i sud del cantó H-14 de la forest Matas de Valsaín. Continua en direcció 
sud per la pista fins al límit entre la forest Matas i la forest Pinar de Valsaín, n. 1 i 2 del 
CUP de la província de Segòvia. Des d’allà i en direcció nord-oest segueix el límit entre 
les dues forests fins a El Alto de la Fuente del Pájaro i en direcció a Los Corrales de la 
Desesperada fins al punt de coordenades (X410939,65-Y4523341,50) on canvia el rumb 
en direcció sud baixant el rierol de La Desesperada, fins que travessa el corriol de 
Garciavá, i segueix la mateixa direcció sud durant un tram fins al rierol d’El Merendero pel 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 152  Dimecres 26 de juny de 2013  Secc. I. Pàg. 18

qual baixa fins a assolir el riu Acebeda (límits est i sud del cantó 495 de la forest Pinar de 
Valsaín).

Referència 7 (X410776,08-Y4522173,00)

Des de la desembocadura del rierol d’El Merendero en el riu Acebeda, el límit remunta 
aquest riu fins al primer carregador de la pista de Palominos, des d’on segueix aigües 
amunt el rierol de Palominos, fins a la seva intersecció amb el que baixa de La Pradera de 
la Venta, i segueix per la llera d’aquest rierol fins a l’encreuament amb la pista forestal de 
La Fuente de la Reina a la praderia esmentada. Continua per aquesta en direcció sud uns 
metres fins a la font esmentada (en aquest tram la pista coincideix amb la carrerada de 
Santillana), i després també continua en direcció sud per l’anomenada Carretera de la 
República, fins que al sud de la Casa Eraso, en el punt de coordenades 
(X411210,64-Y4517726,26), es desvia per una rosseguera fins al rierol de La Argolla. Des 
d’aquest punt assoleix en línia recta el rierol Minguete, en el punt de coordenades 
(X411227,12-Y4517239,29), des del qual puja a una divisòria en el punt de coordenades 
(X411545,91-Y4516968,14) i ascendeix el vessant fins a assolir El Carril del Gallo 
(X411337,35-Y4516745,70). Des d’aquí el límit continua en direcció més o menys est per 
El Carril del Gallo fins a la praderia de Navalaviento. Continua per un altre carril fins a 
l’encreuament amb el rierol Ventoso i des d’allà manté la cota fins a arribar a La Senda 
Schmid. Prossegueix per aquesta en direcció est fins a arribar a la vora sud del carrer pel 
qual discorre el telecadira de la pista d’El Bosque, remunta per aquesta vora fins a l’altura 
de la segona pilona abans de l’estació superior de la telecadira d’El Bosc i envolta el 
dipòsit d’aigua del sistema de neu artificial de Navacerrada i instal·lacions annexes fins al 
punt de coordenades (X414847,77-Y4515574,19), des del qual es dirigeix al punt de 
coordenades (X414977,55-Y4515600,00) i d’aquest, a El Alto del Telégrafo en un punt de 
confrontació dels límits del «Pinar de Valsaín» núm. 2 CUP de Segòvia i Pinar Baldío del 
Catàleg d’utilitat pública de Madrid. Deixant fora les instal·lacions del repetidor de 
telefonia, descendeix per la vora dreta de la pista d’esquí fins a assolir un camí que 
accedeix a l’aparcament situat per sota de La Venta Arias. Segueix una poligonal de 
v è r t e x s  ( X 4 1 5 3 0 3 , 2 7 - Y 4 5 1 5 5 8 6 ) ,  ( X 4 1 5 2 9 9 , 1 6 - Y 4 5 1 5 5 4 6 , 4 6 ) , 
(X415262,22-Y4515479,14), (X415230,19-Y4515460,25), (X415144,72-Y4515300,28), 
(X415175,18-Y4515365,01), (X415144,80-Y4515333,80), (X415147,27-Y4515305,89), 
(X415059,41-Y4515158,10), (X415164,34-Y4515113,76), (X415153,01-Y4515117,04), 
(X415201,46-Y4515137,57), (X415249,08-Y4515111,29) i (X415356,64-Y4515201,61), 
deixant fora els edificis i instal·lacions de Navacerrada, així com l’estació de tren. En 
aquest últim punt assoleix el carrer o carretera que, des de l’església de l’estació de 
Navacerrada, accedeix a la M-601. En la seva intersecció travessa la carretera pel 
vessant i per l’aresta de la carretera ascendeix en direcció al port fins al punt de 
coordenades (X415509,10-Y4515290,87). Des d’aquí i en línia recta ascendeix pel 
vessant de Les Guarramillas fins al punt de coordenades (X416129,55-Y4515259,12) on 
assoleix la pista de formigó que ascendeix al repetidor de Bola del Mundo. Continua 
ascendint per aquesta pista pel seu ramal est, en el moment que es bifurca, fins al punt 
de coordenades (X416431,44-Y4515284,26). Des d’aquí, aproximadament a 150 m en 
paral·lel al límit provincial, arriba fins a la coordenada (X417413,29-Y4515120,17) on en 
direcció nord-est dibuixa una recta, que dista igualment uns 150 metres del límit provincial, 
fins a assolir la línia divisòria entre els termes de Manzanares el Real i Rascafría. Continua 
pel límit municipal fins a arribar a la coordenada (X419061,57-Y4516462,21), on gira en 
direcció nord-oest i seguint les coordenades següents forma un arc en direcció nord-est 
(X418812,66-Y4516874,76), (X418824,57-Y4517037,48), (X418884,10-Y4517144,64). 
Des d’aquest últim punt i en línia recta es dirigeix cap al nord-oest 
(X418323,15-Y4517617,32), i després de vorejar les instal·lacions de l’estació de 
Va ldesqu í ,  segu in t  l es  coo rdenades  (X418379 ,69 -Y4517731 ,08 ) , 
(X418309,75-Y4517821,74), traça una recta des de (X418091,00-Y4517539,26) fins a 
(X417719,73-Y4517438,16), per on torna a entrar a la província de Segòvia. Des d’aquest 
punt assoleix una creu amb pedestal situada aigües avall. Des de la creu amb pedestal 
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que delimita la forest Pinar de Valsaín, el límit de l’espai baixa fins a assolir el límit amb el 
rierol de Las Cárcavas del Valle, pel qual descendeix fins a la carretera CL-604, per la 
vora superior del talús del qual, a 20 metres de la vora de la carretera, prossegueix en 
direcció a El Puerto de Cotos. Al assolir per aquesta carretera el rierol del Juncional gira 
en direcció nord-est descendint pel rierol fins que aquest mor en el rierol d’El Paular. 
Continua per aquest rierol, aigües avall, fins que en el seu marge dret es creua amb el 
rierol de Peñalacabra el qual remunta fins al seu encreuament amb la pista forestal d’El 
Camino Viejo del Paular, continua per aquesta pista en direcció oest i després d’uns 
metres es creua amb la pista asfaltada de La Cueva del Monje a La Pradera de Vaquerizas 
per la qual continua en direcció nord fins al seu encreuament amb el rierol d’El Cancho. 
Des de l’esmentat punt d’encreuament continua pel límit inferior dels cantons 40 i 48 de la 
forest Pinar de Valsaín núm. 2 CUP de Segòvia fins a assolir una fita a Los Ceniceros 
Altos; des d’aquí remunta el vessant en direcció oest per seguir pel límit inferior del cantó 
63 fins al seu encreuament amb un barranc que desemboca en el rierol de Camalaliebre. 
Després assoleix un carril pel qual es dirigeix cap al nord, carril que coincideix amb el límit 
dels cantons 63 i 62. Continua pel mateix camí que confronta amb el cantó 362 i 61, 
després de travessar el rierol de Pradorredondillo i Prado las Viudas arriba a una corba de 
la pista de Prado Largo. Continua per la pista fins al rierol de Dos Hermanas i descendeix 
per aquest fins al seu encreuament amb el de Las Quebradas, on remunta un tram del 
rierol. Des de la confluència del rierol de Las Quebradas amb el camí forestal de Dos 
Hermanas, segueix aquesta en direcció nord fins que conflueix amb la pista forestal de La 
Cabaña del Tío Levita. Per la qual continua en direcció nord fins a un punt que ens 
permetria assolir, d’una manera perpendicular a la pista, la cota 1.724 a Los Corrales del 
Accidente. Des d’aquí segueix el carril d’El Raso del Pino fins a arribar-hi en el seu límit 
est, per seguir en direcció nord per una línia imaginària fins a l’encreuament amb el rierol 
Carneros, el qual segueix aigües avall fins a la confluència amb el rierol d’Hoya Espesa, 
que remunta fins al marge meridional de La Cañada del Puente de las Merinas, deixa els 
terrenys de la via pecuària inclosos al Parc Nacional, i continua pel marge esmentat fins a 
l’encreuament amb el rierol d’El Morete.

Referència 8 (X417436,51-Y4527076,76)

Des d’aquest punt el límit del Parc Nacional ascendeix pel rierol Morete fins al punt de 
coordenades (X418040,12-Y4527301,92), on aquest assoleix un camí que, en direcció 
oest i a meitat de vessant, arriba a creuar-se amb la pista de La Finca Morete, en el punt 
de coordenades (X417668,33-Y4527394,83). Continua per aquesta pista en direcció 
nord-est fins a assolir el tallafoc perimetral d’una repoblació al límit amb el terme municipal 
de Palazuelos de Eresma, en el punt de coordenades (X418689,58-Y4528128,30). 
Continua en direcció més o menys nord pel tallafoc, deixant a la dreta el rodal B1 i a 
l’esquerra els rodals A12, A11, A10 i A9 de la forest núm. 258 «Los Saltillos», després 
continua pel límit sud del rodal A8 travessant El Chorro Chico per després enllaçar amb la 
pista forestal El Hueco, límit també dels rodals A4 i A3, fins al punt de coordenades 
(X418527,06-Y4531415,42) on s’arriba a un tallafoc situat a pocs metres d’El Arroyo de la 
Majada, el límit del rodal A3, i continua fins al punt de coordenades 
(X418508,96-Y4532048,10), per després girar cap a l’oest i continuar pel límit de la forest 
258 fins al punt de coordenades (X419435,20-Y4531724,68). Continua pel límit de rodal 
A-5 del FUP 257 «La Umbría de los Saltillos» al terme municipal de Trescasas fins que 
assoleix, en una corba sobre un rierol, la pista forestal Camino de Siete Arroyos, en el 
punt de coordenades (X419799,05-Y4532324,09), per la qual segueix en direcció nord-
est fins a travessar el rierol de Siete Arroyos, en el punt de coordenades 
(X420070,28-Y4532598,21). Continua cap a l’est per la pista Camino de la Finca de la 
Marquesa, que discorre pel vessant sud d’El Chozo Almendrado, fins al punt de 
coordenades (X421368,22-Y4532996,41). El límit del parc gira cap al sud-est, travessa el 
rierol de Siete Picos i remunta el vessant oposat per un tàlveg suau, fins a arribar al punt 
de coordenades (X421783,49-Y4532536,28). Des d’aquest punt es dirigeix en línia recta 
cap al nord-est, fins a assolir el camí de La Finca de la Marquesa en el punt de 
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coordenades (X422197,83-Y4532736,00). Continua per aquest fins al punt de 
coordenades (X422495,25-Y4532839,33) on assoleix un barranc situat per sota d’El 
Cerro de Navahonda, pel qual descendeix fins a arribar al rierol de Siete Arroyos, en el 
punt de coordenades (X421751,90-Y4533234,78). Ascendeix per aquest rierol una 
distància de 150 m, fins al límit del terme municipal de Torrecaballeros, en el punt de 
coordenades (X421842,75-Y4533319,52). Prossegueix pel límit municipal en direcció 
oest per assolir un tallafoc en el punt de coordenades (X421385,20-Y4533386,91), pel 
qual ascendeix en direcció nord fins a assolir el punt de coordenades 
(X421530,62-Y4533922,51), situat 40 m per sota d’El Cerro de Navahonda (cota 1.895). 
Des d’aquí es dirigeix en línia recta cap a l’est, fins a arribar a un camí en el punt de 
coordenades (X421584,05-Y4533912,11), continua per aquest cap al nord-est fins a 
interceptar el camí de Majaelrronco, en el punt de coordenades (X422022,32-Y4534093,36), 
pel qual descendeix fins a travessar el rierol d’El Merendero i ascendeix fins a arribar al 
camí de Torrecaballeros a Rascafría (o de Malagosto), en el punt de coordenades 
(X421920,47-Y4535418,28). Continua pel camí esmentat cap a l’est durant 50 metres fins 
al camí de Majaelperro, pel qual descendeix fins a travessar el riu Pirón, en el punt de 
coordenades (X423198,37-Y4536202,21). Remunta el riu uns 550 metres fins a la seva 
bifurcació, en el punt de coordenades (X423816,19-Y4536388,17), continua pel ramal 
que pren la direcció nord fins a la cota 1.850, en el punt de coordenades 
(X424008,35-Y4536900,83), per la qual prossegueix cap a l’oest primer i després cap al 
nord, a mig vessant per sota de Cerro Redondo, fins a arribar a un tancament en el punt 
de coordenades (X423385,13-Y4537626,10). Continua per aquest tancament cap al nord 
fins a assolir un tallafoc, pel qual continua en direcció nord fins a creuar-se amb una pista 
forestal en el punt de coordenades (X422979,45-Y4540138,00). El límit prossegueix cap 
a l’est per l’esmentada pista forestal, pren la primera bifurcació a la dreta en el punt de 
coordenades (X423328,91-Y4540085,95), per la qual continua fins a travessar El Arroyo 
de Segovia, en el punt de coordenades (X423603,02-Y4539064,02), i tot aquest tram 
(des de la cota 1.964) coincideix amb el límit del cantó A-5 de la forest núm. 259 del 
Catàleg d’utilitat pública «El Hoyo» al terme municipal de Sotosalvos. Des d’aquí remunta 
més o menys cap al sud un barranc que delimita el cantó A-7 de la forest núm. 259, fins 
que s’inicia la confluència amb un tancament límit del cantó B-1 de la forest esmentada, 
en el punt de coordenades (X423943,17-Y4538403,69). Prossegueix el límit cap a l’oest 
pel tancament esmentat fins al seu encreuament amb el rierol d’El Hoyo, en el punt de 
coordenades (X424373,60-Y4538647,60), pel qual descendeix 120 metres fins al primer 
barranc existent a la seva dreta, en el punt de coordenades (X424433,25-Y4538754,40), 
el qual remunta fins a la confluència amb un camí, en el punt de coordenades 
(X424627,50-Y4538710,87), pel qual continua cap a l’est, travessa El Arroyo Viejo, fins a 
arribar al límit entre els termes municipals de Collado Hermoso i La Salceda, en el punt de 
coordenades (X425580,90-Y4539440,27). Des d’aquest punt, en el paratge Majalrisco, 
descendeix seguint la poligonal amb vèrtexs en els punts de coordenades 
(X425545,80-Y4539475,75) i (X425466,37-Y4539496,31), fins a interceptar una pista, per 
la qual continua cap al nord fins al punt de coordenades (X425307,04-Y4539797,67) i, 
des d’aquest punt i en línia recta, arribar a un tàlveg en el punt de coordenades 
(X425295,04-Y4539828,67). Descendeix per aquest tàlveg fins a assolir una pista forestal 
secundària, en el punt de coordenades (X424710,38-Y4539782,20), per la qual es dirigeix 
en direcció nord fins a connectar amb una pista forestal principal, en el punt de 
coordenades (X424745,77-Y4540448,72). Prossegueix cap al nord per la pista esmentada 
fins a connectar, després de travessar el rierol d’El Charco, amb la pista forestal coneguda 
com a Subida al Paso de Palomas per La Hoya del Collado i Peña del Pico, en el punt de 
coordenades (X424630,59-Y4541287,49). Continua per aquesta pista en direcció més o 
menys nord fins al punt de coordenades (X425436,61-Y4542211,14), on enllaça amb una 
pista d’Arriba de la Salceda, per la qual prossegueix cap al nord-oest fins a interceptar un 
tallafoc, en el punt de coordenades (X425183,04-Y4542550,04). Continua cap al nord-est 
seguint la pista d’Arriba de la Salceda, el límit occidental del rodal A-3 de la forest 
núm. 246 «Garganta, Reginiestro y La Iruela» al terme municipal de Torre Val de San 
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Pedro, intercepta una pista forestal en el punt de coordenades (X426325,30-Y4543200,56), 
i continua cap al sud travessant el rierol de Peñalabantos i arribant al rierol d’El Collado, 
en el punt de coordenades (X427278,46-Y4542168,47). Continua cap al sud seguint 
successivament els límits orientals dels rodals A-2, A-3, B-4, B-5 i A-6 de la forest 
núm. 198 «Pinar de Navafría», propietat de la Comunitat de la Vila i Terra de Pedraza. 
Prossegueix pel límit oriental del rodal A-8 de la forest núm. 198, fins a travessar el rierol 
de Las Mostrencas, en el punt de coordenades (X427241,80-Y4539835,26). A partir 
d’aquest punt prossegueix pel límit septentrional del rodal B-5 de la forest núm. 198, fins 
al punt de coordenades (X427912,68-Y4539753,02), coincident més o menys amb la llera 
d’El Arroyo de Peñacabra. A continuació ascendeix per un petit tàlveg cap a l’est, travessa 
una primera pista forestal i, en el punt de coordenades (X428735,97-Y4539746,60) 
assoleix la pista d’El Gallinero, per la qual segueix en direcció sud-oest fins que aquesta 
es creua amb el naixement del rierol de Las Barrigas, en el punt de coordenades 
(X428680,98-Y4539037,81). Des d’aquest punt i per la falda del pic de Peñacabra el límit 
continua pel límit sud del rodal B-5 de la forest núm. 198, fins que aquest límit travessa la 
pista d’El Gallinero de nou, en el punt de coordenades (X429387,80-Y4539429,32). 
Continua per aquesta pista, primer cap a l’est i després cap al sud, travessa de nou el 
rierol de Las Barrigas i el d’El Chorro fins que, a la falda del turó de Los Colladillos, 
empalma amb la pista o camí de Navalcollado, en el punt de coordenades 
(X431144,15-Y4539607,09), per aquesta es dirigeix cap al sud fins al punt de coordenades 
(X431303,60-Y4537730,64). Des d’aquest punt i en línia recta arriba a la carretera 
SG-612 als voltants d’El Puerto de Navafría, en el punt de coordenades 
(X431502,06-Y4537782,76).

ANNEX II

Mesures de correcció i mitigació

– Restauració de talussos i àrees degradades al Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama a l’entorn del port de Navacerrada.

– Correcció d’impactes de línies elèctriques a l’interior del Parc Nacional.
– Naturalització i restauració ambiental de repoblacions dins del Parc Nacional de la 

Sierra de Guadarrama.

ANNEX III

Límits zona perifèrica de protecció

L’àmbit territorial de la zona perifèrica de protecció és el comprès entre el Parc 
Nacional i la delimitació que es fa en aquest annex, sense perjudici de les modificacions 
que, si s’escau, es puguin derivar de l’expansió urbanística futura dels municipis situats al 
seu interior.

Els límits de la zona perifèrica de protecció són els que recull la cartografia oficial a 
escala 1:10.000 que consta a l’expedient de declaració dipositats a les dependències de 
la Conselleria de Foment i Medi Ambient de la Comunitat de Castella i Lleó, de la 
Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid i de 
l’organisme autònom Parcs Nacionals. Aquesta cartografia oficial s’ha elaborat sobre la 
base de la ortofotografia a escala 1:10.000 del PNOA de l’any 2008 i cartografia ràster de 
l’IGN (http://www.idee.es), i són les coordenades UTM fus 30 en el Sistema Geodèsic de 
Referència ETRS 89. A l’annex V s’inclou una representació d’aquests límits a una escala 
aproximada 1:40.000, prenent com a referència els mapes topogràfics a escala 1:25.000. 
En aquest annex III s’inclou una descripció literal d’aquests límits. En cas de discordança 
o interpretació diferent entre la descripció literal i cartogràfica, sempre preval aquesta 
última.

S’inicia aquesta descripció en el punt més al nord d’aquesta zona perifèrica de 
protecció situat a la Comunitat de Castella i Lleó, província de Segòvia, terme municipal 
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de Gallegos. La descripció es fa en sentit horari des del punt esmentat abans, en el 
paratge Tranca de los Areneros. El primer punt es correspon amb les coordenades 
(X434902,48-Y4549187,90), des d’aquí segueix el límit de les parcel·les cadastrals 
(segons cartografia oficial Oficina Virtual de Cadastre de data 31/12/2008) que recorre la 
poligonal de vèrtexs (X434921,20-Y4549123,72), (X435047,60-Y4549019,02), 
(X435135,57-Y4549043,88). En l’últim vèrtex assoleix el límit entre els termes municipals 
de Gallegos i Matabuena. Des d’aquest punt i en direcció sud-est continua el límit per 
aquesta divisòria de termes d’entre Gallegos i Matabuena travessant La Cañada Real 
Soriana Occidental i segueix vessant amunt fins a assolir la cota 1.883 a El Alto de la 
Sierra, al límit amb la Comunitat de Madrid, al terme municipal de Villavieja de Lozoya, 
continua en direcció sud seguint la divisòria d’aigües de La Sierra, coincident amb el límit 
entre comunitats i termes i assoleix el cim de La Peñota i continua fins al cim de cota 
2.022. Des d’aquí i en direcció a l’est descendeix pel límit entre els termes municipals de 
Villavieja de Lozoya i Navarredonda fins al punt on aquesta divisòria de termes gira cap al 
sud coincidint amb el límit de la forest núm. 165 del Catàleg d’utilitat pública de la 
Comunitat de Madrid «Perímetro de Navarredonda». Pels seus límits est i sud continua 
en direcció sud-oest fins a coincidir amb la forest «Arroyo Canchuelo», propietat de 
l’Ajuntament de Navarredonda. Fins al seu límit oest coincident entre la divisòria dels 
termes de Navarredonda i Lozoya. Ascendeix per aquest límit fins al cim de cota 1.441 i 
posteriorment segueix en direcció sud pels límits entre Gargantilla de Lozoya i Lozoya, 
passant per El Pico de la Cruz, i posteriorment descendeix en direcció sud fins al punt on 
el límit de la forest del CUP de la província de Madrid núm. 87 «La Umbría y otros», 
propietat de l’Ajuntament de Lozoya, gira cap a l’oest i continua per aquest límit fins a la 
seva intersecció amb la carretera M-604, en el seu encontre amb un rierol pel qual segueix 
en direcció sud fins a la seva confluència amb el riu Lozoya. Continua el curs del riu cap a 
l’est fins al seu encreuament amb el rierol de Canencia pel qual remunta fins a l’altura de 
la caseta de Las Majadas. En aquest punt abandona el rierol i segueix cap a l’oest pel 
límit de la forest núm. 73 del CUP de la província de Madrid «La Solana y otros», propietat 
de l’Ajuntament de Canencia. Segueix en direcció est per la via pecuària «Hogada del 
Callejón de la Horrala» fins que aquesta es bifurca cap al sud-est i es dirigeix cap a El 
Arroyo de Canencia. Des d’aquest punt de coordenades (X436.977,54-Y4.528.598,46) 
travessa El Arroyo de Canencia i voreja la part sud-est del nucli de Canencia, seguint les 
coordenades següents (X437.140,93-Y4.528.553,48), (X437.163,415-Y4.528.509,822) i 
(X437.199,134-Y4.528.534,957), per després de travessar la carretera M-629, continuar 
en línia recta fins a (X437.561,61-Y4.528.493,95). Continua vorejant les cases més al sud 
de l  nuc l i ,  segu in t  les  coordenades (X437.574,20-Y4.528.440,83) , 
( X 4 3 7 . 6 0 8 , 5 3 - Y 4 . 5 2 8 . 4 1 3 , 8 6 ) ,  ( X 4 3 7 . 6 5 7 , 5 7 - Y 4 . 5 2 8 . 4 2 2 , 4 4 ) , 
(X437.720,10-Y4.528.363,59), on assoleix un camí que discorre paral·lel a El Arroyo de 
Ortigal, segueix per aquest camí fins al punt (X438.068,54-Y4.528.210,948), on el límit 
vira una mica més a l’est fins a assolir el rierol. Remunta aquest rierol fins al paratge de 
La Cerrazuela, continua cap al nord-est per uns tancaments fins a assolir el límit entre els 
termes municipals de Canencia i Garganta de los Montes. Seguint en direcció sud-est 
aquest límit fins a El Cerro de Castillejos i La Cumbre del Mondalindo. Des d’aquí continua 
per la divisòria de termes entre Canencia i Bustarviejo per la divisòria d’aigües que passa 
per la cota 1.656, La Albardilla, Collado Abierto i voltants de Cabeza de la Braña fins a 
arribar a El Puerto de Canencia. Continua per la corda i el límit de termes i passa per El 
Pico de la Perdiguera (1.766 m), voltants del pic de La Genciana i cota 1.859, on 
prossegueix cap al sud per la corda de La Vaqueriza coincident amb el límit entre els 
termes municipals de Bustarviejo i Miraflores fins a El Pico de la Pala. Continua vessant 
avall pel límit entre termes fins a assolir un carrer que envolta la urbanització Entrevalles, 
a l’extrem nord del nucli de Miraflores de la Sierra, i es dirigeix a l’oest pel límit entre el 
carrer i la zona arbrada existent al nord. Des d’aquest punt, i per vorejar el poble en la part 
nord-oest, descriu una poligonal de vèrtexs (X435694,28-Y4519201,05), 
(X435664,68-Y4519214,02), (X435609,12-Y4519222,44), (X435525,79-Y4519180,77), 
(X435511,42-Y4519011,24), (X435423,78-Y4518917,54), (X435188,15-Y4518742,56), 
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(X435032,98-Y4518596,01) i (X434653,68-Y4518587,39). Des d’aquest punt envolta pel 
nord deixant fora un dipòsit i una franja de 5 m al voltant i continua cap a l’oest pel camí 
de La Parilla, fins a travessar la M-611 en el punt (X434020,41-Y4518949,36), i continuar 
en paral·lel a aquesta cap al nord. Transcorreguts aproximadament 180 m, pren l’accés a 
la residència La Cristalera, i l’envolta per la part nord, seguint les coordenades 
(X433827,99-Y4519235,69) i (X433750,20-Y4519076,93). Aquí, assoleix el camí que surt 
de la residència i discorre cap al nord-oest, fins al punt (X433260,34-Y4519180,70), on 
l’abandona per dirigir-se cap a l’embassament de Miraflores de la Sierra 
(X433146,685-Y4519274,05; X433024,976-Y4519255,529; X432948,42-Y4519324,40). 
En aquest punt accedeix als voltants de l’embassament el qual envolta seguint els vèrtexs 
d’una poligonal (X432969,59-Y4519519,13), (X432823,54-Y4519677,89), 
(X432652,09-Y4519715,99), (X432675,38-Y4519627,09), (X432588,59-Y4519616,50), 
(X432613,99-Y4519558,38), (X432616,11-Y4519415,42), (X432546,26-Y4519360,38) i 
(X432789,66-Y4519095,80). El límit de la zona perifèrica de protecció continua en direcció 
sud-est per una pista forestal fins que aquesta travessa el límit de la forest núm. 13 del 
CUP de la Comunitat de Madrid «La Sierra, la Raya, las Dehesas y otros» pel qual 
discorria. Continua pel seu límit fins al punt de coordenades (X434003,12-Y4517550,15) 
en què abandona la línia de la forest i es dirigeix cap a l’est per un camí fins a la seva 
intersecció amb una pista per la qual durant uns metres es dirigeix al sud deixant fora 
unes naus industrials, segueix la línia que uneix els punts de coordenades 
(X434271,79-Y4517646,50), (X434227,32-Y4517622,41), (X434240,28-Y4517589,06), 
(X434221,76-Y4517574,24), (X434249,55-Y4517485,30) (X434184,70-Y4517442,69) fins 
a assolir en aquest últim punt de nou el límit de la forest núm. 13 del CUP. En arribar a la 
coordenada (X434459,779-Y4517201,171), continua en línia recta fins a la carretera M 
611 que segueix cap al sud i abandona en el pk 6 per un camí que es dirigeix a l’est i 
després de travessar el rierol Zahúrdas arriba a la carretera M-626. Segueix aquesta 
carretera durant un tram cap al sud-est i en creuar-se amb una pista al costat de l’accés a 
una urbanització, agafa la pista en direcció sud per arribar a la via del tren. Per la vora 
superior del talús, continua cap al sud per la via fèrria durant uns 2.133 metres, i 
l’abandona en direcció oest pel tancament entre dues finques a la coordenada 
(X435221,24-Y4514640,94). Segueix el límit uns metres per aquest tancament cap a 
l’oest i en arribar a un camí el segueix cap al nord fins a la confluència amb la carretera 
M-611 per la qual es dirigeix al sud. A la coincidència de la carretera amb el nucli urbà de 
Soto del Real, el límit es dirigeix cap a l’oest i després al sud, seguint la via pecuària 
«Cañada Real Segoviana» pel seu límit més pròxim al nucli, deixant fora la població fins a 
arribar a travessar el rierol Escaramujal. Continua per la via pecuària, i es dirigeix cap a 
La Dehesa Boyal de Soto del Real. Seguint per La Cañada Real Segoviana, arriba a la 
carretera M-608 per la qual segueix en direcció a Manzanares el Real. En arribar a la 
seva zona urbana, a la urbanització Peña del Gato, deixa a l’esquerra i fora de la zona 
perifèrica de protecció, els terrenys urbans i urbanitzables de Manzanares el Real fins a 
arribar a El Tranco, on pràcticament assoleix el límit del Parc Nacional. Continua tornant 
cap a l’est i en paral·lel al riu Manzanares, pel límit urbà travessa el riu i segueix cap al 
sud fins que per la carretera d’accés a Canto Cochino arriba a la carretera M-608 per la 
qual es dirigeix a El Boalo. A l’altura de l’encreuament de la carretera amb un camí a les 
coordenades (X424518,02 -Y4507546,03) deixa a l’esquerra zones urbanitzades seguint 
primer la línia que uneix els punts de coordenades (X424181,52-Y4507939,39), 
(X424101,09-Y4507926,69), (X424105,32-Y4507835,67), (X424018,54-Y4507842,02) i 
després el límit de la urbanització San Muriel Bonar, i assoleix de nou la carretera M-608 i 
hi continua fins a l’encreuament amb l’accés a El Boalo, el nucli urbà del qual envolta 
deixant-lo a l’esquerra fins que es creua amb la carretera M-617. Continua per aquesta 
carretera i en direcció a Matalpino i en arribar al punt de coordenades 
(X420504,86-Y4509270,77) l’abandona i segueix cap al nord per la gorja de Matalpino, la 
segueix uns metres cap a l’est i, en creuar-se amb el GR10, es dirigeix cap al nord per 
aquest camí, per poc després abandonar-lo i dirigir-se cap al nord-oest i vorejar la zona 
urbana de Matalpino fins arribar a la carretera M-617 en direcció a Becerril. En arribar a la 
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intersecció de la carretera amb la urbanització Vista Real, segueix el límit pel terme est de 
la urbanització i després pel nord fins a la cantonada nord-oest des de la qual prossegueix 
per una pista, primer cap al sud-oest i després cap al sud. Quan s’ajunta amb una altra 
pista que es dirigeix a l’oest continua per aquesta fins a un camí pel qual prossegueix cap 
al sud-oest. A uns 225 metres troba un altre camí pel qual torna a l’est per acostar-se, fins 
a la cuneta, a la carretera M-607. Continua per aquesta carretera cap a Navacerrada i a 
l’altura del límit amb aquest terme municipal se separa de la carretera en direcció nord-est 
fins al punt de coordenades (X416019,64-Y4508843,21) des d’aquí segueix una poligonal 
de vèrtexs (X415786,80-Y4509177,64),  (X415695,76-Y4509170,71) i 
(X415581,48-Y4509406,24) en aquestes últimes coordenades assoleix la pista per la qual 
s’accedeix des de la carretera M-607 a La Casa de los Almorchones, segueix aquesta en 
direcció nord i després nord-est i en creuar-se la pista amb el límit de la forest núm. 24 del 
CUP de la Comunitat de Madrid «Pinar de la Barranca» propietat de l’Ajuntament de 
Navacerrada, continua per la seva línia perimetral. En el punt de coordenades 
(X415742,94 -Y4510639,45) abandona el límit amb la forest 24 i primer cap a l’oest i 
després cap a la carretera de La Barranca segueix el límit d’una tanca entre finques. En 
arribar a la carretera gira cap a l’est uns metres i després al nord uns altres envoltant i 
deixant fora les ruïnes de l’antic sanatori i les seves instal·lacions annexes, i segueix de 
nou durant uns metres i cap a l’oest la perimetral de la forest 24. A la coordenada 
(X414942,19-Y4510624,17) continua per un tancament 230 metres, i després arriba al 
rierol d’El Chiquillo i hi descendeix, fins a la M-607. Continua per aquesta carretera cap a 
la seva intersecció amb la carretera d’El Puerto de Navacerrada seguint per la desviació 
d’enllaç amb aquesta. Pocs metres després travessa a l’oest la carretera M-601 a l’altura 
de l’inici del ramal d’accés des de la M-601 a la M-607, aquí assoleix el límit de la forest 
24 perquè el continua cap a l’oest, fins a enllaçar amb la forest núm. 23 del CUP de la 
Comunitat de Madrid «Dehesa de la Golondrina y Agregados» fins a la seva confluència 
amb la carretera M-622, i segueix aquesta en direcció Cercedilla. En travessar el riu que 
baixa del pantà de Navalmedio, remunta el límit de la ZPP per la llera, fins al pont pel qual 
el GR 10 accedeix al nucli urbà de Cercedilla. Continua envoltant el nucli de Cercedilla 
que queda a l’esquerra i arriba a la vora de la línia del tren, per la qual es dirigeix cap a 
Segòvia per l’aresta nord de la seva traça. A l’altura de l’encreuament de la via amb el 
camí de La Solana, abandona la línia del ferrocarril i es dirigeix cap al sud-est i després al 
sud-oest, pel límit de la urbanització de Las Cuerdas, a Los Molinos, per arribar a la vora 
de la urbanització El Balcón de la Peñota i seguir pel seu carrer perimetral fins que 
després de girar aquest carrer assoleix el tancament d’una finca i el segueix fins al punt 
de coordenades (X408407,56-Y4508279,23) i després al de coordenades 
(X408377,92-Y4508281,35). En aquest punt segueix direcció nord-oest pel tancament 
entre finques fins a arribar a la forest núm. 40 del CUP de la Comunitat de Madrid «El 
Pinar» propietat de l’Ajuntament de Los Molinos. Segueix el límit de la forest en direcció 
oest fins a trobar-se amb la divisòria entre els termes municipals de Los Molinos i 
Guadarrama, ascendeix vessant amunt per la divisòria per, en creuar-se amb el camí de 
Los Lomitos, continuar cap a l’esquerra i arribar en la pujada a El Alto del León a la 
carretera N-VI. Segueix aquesta carretera i entra a la província de Segòvia, en direcció a 
San Rafael i gairebé al final del descens del port a Gudillos abandona el límit la carretera 
N-VI coincidint amb l’encreuament de la perimetral de la FUP 138 «Aguas Vertientes» que 
pertany a l’Ajuntament d’El Espinar, i continua pel límit de la forest en direcció est, fins a 
assolir el límit de la FUP 141 del Catàleg d’utilitat pública de la província de Segòvia 
«Cotera del León», propietat de la Comunitat de la Vila i Terra de Segòvia, la qual recorre 
en direcció nord fins al punt de coordenades (X402686,98-Y4508448,86) on abandona el 
límit de la FUP 141 i continua per la de la FUP núm. 148 del CUP de la província de 
Segòvia «Mesas del Puerto», també propietat de la Comunitat de la Vila i Terra de 
Segòvia, fins al punt de coordenades (X402452,9-Y4508950,66); el límit de la zona 
perifèrica de protecció continua pel límit de forest de la FUP 139 «Cañada de Gudillos», 
propietat de l’Ajuntament d’El Espinar, en direcció oest, fins que aquesta s’aproxima al riu 
Gudillos, coincidint amb el pas sobre aquest d’una línia d’alta tensió, i pren la pista en un 
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tram paral·lel a la via fins al punt de coordenades (X401567,74-Y4508052,50), on passa a 
recolzar-se en la línia fèrria per sota de Cabeza Reina per l’aresta superior de la traça 
primer i després, per un camí situat aigües amunt i paral·lel a la via i en direcció Segòvia. 
Continua per aquest fins a travessar el límit de l’esmentada forest núm. 139, continua per 
aquesta, primer en direcció est i després nord fins a arribar de nou per la perimetral de la 
FUP 148, que recorre en direcció nord, fins al punt de coordenades 
(X401032,45-Y4510958,15). Des d’aquest es dirigeix al riu Moros en el punt de 
coordenades (X401080,33-Y4511030,48), baixa uns metres per la seva llera per, en 
aquest punt de coordenades (X400977,54-Y4511073,61), continuar en línia recta fins al 
punt de coordenades (X400851,74-Y4511349,86), en què arriba a un tancament pel qual 
es dirigeix cap a l’est fins a la carrerada de La Campanilla. En aquest lloc, Casa de Venta 
Quemada, el límit segueix en direcció més o menys nord-oest primer pel límit septentrional 
d’El Cordel de la Campanilla i després per la vora dreta en sentit Segòvia de l’esplanació 
de la línia de ferrocarril. Continuant per la via fèrria fins a un rierol de llera discontinua a 
l’estació d’Otero de Herreros en el punt de coordenades (X398411,77-Y4517188,61), des 
d’aquí se separa de la via seguint un tancament en direcció nord-est uns 130 metres fins 
a assolir un regueró que recorre fins al punt de coordenades (X398940,64-Y4516995,75) 
on troba un altre tancament que recorre en direcció nord, sud-est i després nord-est fins 
al punt (X399459,37-Y4517562,21) i segueix la poligonal (X399405,19-Y4517859,09), 
(X399479,24-Y4517962,45), (X399116,69-Y4518386,26), (X398915,88-Y4518359,70), 
assoleix de nou la via del tren i continua aquesta com a límit. Travessa La Cañada Real 
Soriana Occidental i prossegueix per la via de tren, fins a assolir l’AP-61, que serveix de 
límit uns metres fins a arribar a El Cordel de la Ribera de los Molinos, el qual pren per 
excloure la parcel·la 80002 del polígon 8 i continuar paral·lel a l’AP-61 fins a l’encreuament 
amb la carretera N-603, per la qual continua en direcció a Segòvia pel límit dret de 
l’esplanació. En arribar al nucli urbà de Revenga, el deixa a la seva esquerra, fora de la 
zona perifèrica de protecció, i en el seu límit nord prossegueix per El Camino del 
Pasadero, del qual se separa per excloure les parcel·les de labor 136 i 137 del polígon 
21, i després tornar de nou al camí, i continua el seu traçat fins que arriba a la carretera 
de Revenga a La Granja, per la qual continua durant uns metres en direcció nord-est, per 
arribar a La Vereda del Retamal o de Juarrillos i continuar-la direcció sud fins a enllaçar 
amb el camí a El Cordel de Santillana, just abans d’assolir La Cañada Real Soriana 
Occidental. Continua per aquest camí fins al rierol de La Fuentecilla, el qual remunta fins 
a travessar La Cañada Real, gira cap a l’est pel límit de la canyada durant uns metres i 
després per un tancament, per després seguir un camí en direcció sud i en la seva 
intersecció amb el tàlveg que dóna origen al rierol abans esmentat remuntar el barranc 
fins a arribar fins a un vedat reial del límit de la forest Matas de Valsaín núm. 1 del CUP de 
la província de Segòvia. Des d’aquest punt en direcció nord-est continua el límit amb la 
confrontació abans esmentada coincident amb el límit entre els termes municipals de 
Segòvia i El Real Sitio de San Ildefonso, fins al punt de coordenades 
(X411044,34-Y4527714,52) on se separa el límit del mur de pedra pel qual ha 
transcorregut en els últims metres i en direcció aquest es connecta amb la pista de 
Matabueyes. Segueix cap a l’est fins al punt de coordenades (X411827,16-Y4528335,72) 
on pren una pista a la dreta que connecta amb la pista Matabueyes-Jardincillo, la qual 
recorre per després continuar per la pista Robledo-Jardinillo fins a la carretera de l’antic 
campament de Robledo a Valsaín amb direcció a aquesta població. Paral·lel a la carretera 
hi ha un tancament que delimita la instal·lació d’una granja escola. Quan aquest se separa 
de la carretera en direcció est, el límit continua pel tancament que després gira cap al 
nord fins al seu encreuament amb la carretera de Revenga a La Granja. En tot aquest 
tram de tancament confronta amb el cantó C4 de la forest Matas de Valsaín. Després 
travessa la carretera en direcció nord per assolir la carretera CL 601 pel marge de la qual 
continua en direcció a La Granja fins a travessar el pont de Segòvia sobre l’embassament 
d’El Pontón. Després de creuar-lo abandona la carretera i continua per un camí 
sensiblement paral·lel a l’embassament i que envolta la depuradora pel sud, fins a assolir 
El Arroyo del Estudiante i, juntament amb una cantonada de la zona agrícola coneguda 
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com a «Las Parcelas de Judiones», assolir el límit de la forest Matas de Valsaín en el seu 
cantó B1 i seguint aquest límit definit per fites per passar per darrere del Camp de Polo, i 
després de travessar la carretera CL 601, assolir la tàpia dels jardins del palau de La 
Granja i continuar per aquesta primer cap al sud-est i després cap al nord-est i abandonar 
la seva confrontació en el paratge d’El Esquinazo, punt més alt dels jardins. Aquí travessa 
en la mateixa direcció La Cañada Real de las Merinas i prossegueix durant uns metres 
cap al nord-oest pel límit de La Cañada. Des d’aquí envolta, i deixa a l’esquerra els 
terrenys urbans o urbanitzables del nucli urbà de la granja confrontant també amb la finca 
La Saúca per arribar al camí de La Casa de las Vacas. Segueix aquest camí uns metres 
cap al nord i en trobar-se amb un tancament a la seva dreta el continua cap a l’est per una 
poligonal que deixa fora les cases, estanys i altres terrenys de la finca de La Saúca. Els 
vèrtexs es corresponen amb les coordenades següents (X415501,33-Y4529605,79), 
(X415626,95-Y4529522,35) (X415975,86-Y4529493,42), (X416171,68-Y4529647,16), 
(X416482,84-Y4530257,75) (X416455,12-Y4530328,61), (X416004,78-Y4530294,58), 
(X415924,52-Y4529988,87), (X415805,99-Y4530004,49). En aquest punt, continua per la 
pista de terra cap al nord que després s’uneix amb una altra al sud d’El Rancho de la 
Tejera, per la qual gira cap a l’est uns metres per després abandonar-la en creuar-se amb 
el rierol de La Atalaya. Remunta pel rierol fins a creuar-se amb El Camino Cambroñeros, 
el qual recorre a mig vessant El Pico de la Atalaya i es dirigeix a l’oest cap a La Cañada 
Real Soriana Occidental. Pren el seu marge occidental i es dirigeix cap al nord. Després 
de travessar terrenys de diversos termes municipals i en la divisòria entre els de Santo 
Domingo de Pirón i Sotosalbos, gira al nord per La Cañada Tenzuela i arriba a la carretera 
N 110. Prossegueix per aquesta travessant el municipi de Sotosalvos, i s’interna en el de 
Collado Hermoso fins al punt de coordenades (X422326,98-Y4543236,10) on abandona 
la carretera deixant fora una sèrie de tanques, i després segueix una massa arbrada fins 
a assolir un camí en el punt de coordenades (X423091,82-Y4542701,07) des d’aquí 
segueix uns metres cap al nord per un camí i en el punt de coordenades 
(X423025,67-Y4542806,90) abandona el camí per arribar a un altre de paral·lel en el punt 
de coordenades (X423155,32-Y4542965,66), el qual segueix fins a la confrontació amb la 
forest de la FUP 134 Dehesa Toconal, propietat de l’Ajuntament de Collado Hermoso, que 
recorre per incloure’l i tornar a assolir La Cañada Real Soriana Occidental al límit entre 
Collado Hermoso i La Salceda. Continua pel marge occidental de la canyada fins a assolir 
en el punt de coordenades (X425743,11-Y4545475,22) el límit de la FUP 163 «Sierra o 
Data», pertanyent a l’Ajuntament de Santiuste de Pedraza, i continua pel límit esmentat 
fins al punt de coordenades (X425922,43-Y4545638,61) on pren com a límit el marge 
nord de La Cañada Real Soriana Occidental fins al punt de coordenades 
(X426828,16-Y4545761,79) on torna a prendre com a límit la N 110 fins a poc abans del 
pk 164, on abandona el límit de la zona perifèrica de protecció la carretera, i continua per 
la seva traça antiga, deixant fora una finca de forma triangular a la seva esquerra i tornant 
per la canyada a la carretera N 110 per la qual continua en la mateixa direcció fins a un 
tancament existent al sud passat el pk 162 i la carretera V-6112. Segueix cap al sud pel 
tancament per assolir la carretera veïnal i continuar un tram per aquesta d’una mica més 
de 200 metres. En aquest punt continua per un altre tancament existent a l’esquerra de la 
carretera (sentit Navafría) fins a l’encreuament amb la canyada reial. Travessa la canyada 
i continua per El Camino Lagunilla 1.021. En el punt de coordenades 
(X429121,28-Y4544570,40) gira el límit cap a l’est, segueix pel sud d’una sèrie de tanques 
en el paratge conegut com a Matallana, fins a assolir el punt (X429476,88-Y4544505,62) 
La Colada del Bosque fins al punt (X430136,29-Y4544339,99) on l’abandona per seguir 
unes closes en direcció est i assolir un camí en el punt de coordenades 
(X430448,46-Y4544376,99). Canvia de rumb, i es dirigeix cap al sud per uns tancaments 
per travessar el riu Cega a l’altura de l’encreuament d’una pista per la qual es pot accedir 
a la serradora de La Tejera. Continua el límit cap al nord-nord-est per El Camino Horcajo 
per la pista i en arribar al tancament de la primera nau amb la que es travessa es dirigeix 
per aquest tancament per travessar la carretera SG- 612. Després de creuar-la gira en 
direcció més o menys nord per deixar a l’esquerra diverses cases i terrenys urbans i 
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arribar de nou a la carretera abans esmentada i continuar un tram per aquesta cap al 
nord-est. Quan la carretera assoleix un accés rodat a Navafría en el punt de coordenades 
(X431253,45-Y4545242,57), la deixa i es dirigeix a l’est per un camí fins a La Colada del 
Puerto, la qual continua cap a al nord per enllaçar amb la canyada RSO i prosseguir 
aquesta direcció nord fins al seu encreuament amb La Colada de Gallegos a Matabuena 
per la qual continua també cap al nord fins al límit urbà, el qual deixa a l’esquerra per 
excloure diverses parcel·les construïdes i la zona urbanitzable i després torna a La Colada 
de Gallegos a Matabuena fins al punt (X434543,76-Y4547816,42) on segueix la closa en 
direcció nord-oest fins a assolir la massa arbrada, el perímetre de la qual recorre fins a 
assolir la V-6111, i continua per aquesta cap al nord-oest per, en arribar a la carretera 
N 110, utilitzar-la com a límit en direcció nord-est i a l’altura del punt de coordenades 
(X433524,89-Y4548634,36) abandona la carretera i es dirigeix en direcció est fins a la fita 
número 23 de la FUP 194 o «La Dehesa», recorre el seu límit en direcció sud fins a la fita 
número 33 on l’abandona, i continua per les closes en direcció nord-est fins a assolir La 
Colada del Reoyo que segueix uns metres cap al nord, fins a un camí que continua en 
direcció sud-est, i que abandona en el punt (X434234,65-Y4548414,65) per continuar per 
El Camino de Ejidos fins a La Calleja de los Regueros en el punt (X434607,94-Y4549013,32) 
i recórrer la poligonal (X434661,19-Y4548992,67), (X434765,79-Y4549106,73), 
(X434813,92-Y4549098,81), (X434798,89-Y4549138,11) fins al punt més al nord 
d’aquesta zona perifèrica de protecció situat a la Comunitat de Castella i Lleó 
(X434902,48-Y4549187,90), on s’ha iniciat la descripció.

S’exclouen de la zona perifèrica de protecció, encara que estan enclavats en aquesta, 
els nuclis urbans i enclavaments que es referencien a continuació. La delimitació actual 
d’aquests nuclis urbans i la seva possible expansió està establerta i condicionada pel que 
disposen els respectius plans d’ordenació dels recursos naturals aprovats per la 
Comunitat de Madrid i la Junta de Castella i Lleó.

Comunitat Castella i Lleó.

Valsaín, juntament amb els terrenys de les ocupacions de la forest Matas de Valsaín 
atorgada a l’Ajuntament d’El Real Sitio de San Ildefonso per a emmagatzematge de llenya 
a Navalparaíso, refugis d’hivern i cementiri així com la resta dels terrenys del cementiri i 
terrenys que el connecten amb el nucli urbà de Valsaín.

Pradera de Navalhorno.
Parcel·la de 7.429 m2 al terme municipal d’Ortigosa del Monte que alberga una 

instal·lació industrial que a la cartografia consta com a «fàbrica de patates».

Comunitat de Madrid.

Rascafría.
Oteruelo del Valle.
Urbanització Los Grifos.
Entorn del Monestir de Santa María del Paular.
Alameda del Valle.
Pinilla del Valle.
Lozoya.

Dins de l’espai descrit abans hi ha dues àrees corresponents a la superfície de les 
estacions d’esquí d’El Puerto de Navacerrada i Valdesquí, així com una franja de terreny 
situada entre les dues estacions, aquesta sí classificada com a zona perifèrica de 
protecció.

La descripció es fa per a cada part, des del seu punt situat més al nord i en el sentit de 
les agulles del rellotge.

Delimitació de l’estació d’esquí d’El Puerto de Navacerrada

Des del punt situat a la cantonada nord-est del tancament perimetral de l’estació 
meteorològica d’El Puerto de Navacerrada (de l’Agència Estatal de Meteorologia), es 
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dirigeix cap al sud-sud-est en línia recta fins al punt de coordenades 
(X414865,39-Y4516054,14), on la pista d’accés a Cogorros disposa d’una barrera de 
control d’accés. Des d’aquest punt continua pel marge situat més al nord de la pista 
asfaltada d’accés a Cogorros, fins a arribar als voltants d’El Puerto de Navacerrada en el 
punt de coordenades (X415238,74-Y4515828,73). Des d’aquí continua en línia recta fins 
al punt de coordenades (X415355,12-Y4515846,32). En aquest punt assoleix l’aresta 
nord del talús de la carretera CL-604, per la qual continua en direcció Cotos passant 
prèviament pels aparcaments d’El Puerto de Navacerrada. En arribar a El Arroyo Seco el 
remunta, travessa la carretera cap al sud i arriba al punt de coordenades 
(X416486,04-Y4516077,30), a partir del qual continua cap al sud seguint una poligonal de 
v è r t e x s  ( X 4 1 6 5 0 1 , 6 5 - Y 4 5 1 6 0 6 6 , 0 8 ) ,  ( X 4 1 6 5 1 0 , 1 7 - Y 4 5 1 6 0 2 4 , 7 8 ) 
(X416515,72-Y4515971,10), (X416509,79-Y4515892,55), (X416505,80-Y4515839,73) 
(X416499,73-Y4515761,87), (X416497,21-Y4515729,55), (X416493,51-Y4515676,79) 
(X416487,14-Y4515635,54), (X416480,27-Y4515592,36), (X416468,52-Y4515514,83) 
(X416464,49-Y4515475,43), (X416459,49-Y4515426,55), (X416461,06-Y4515425,25). 
Aquest últim punt està per sota de l’estació superior del telecadira de La Bola o 
Guarramillas. Des d’aquí es dirigeix a l’est fins a assolir la corba del camí formigonat 
d’accés al conjunt d’antenes i repetidors de La Bola del Mundo. Des d’aquest punt 
descendeix per la pista de formigó que es dirigeix al port de Navacerrada, fins al punt de 
coordenades (X416129,55-Y4515259,12). Des d’aquí descendeix pel vessant de Las 
Guarramillas fins al punt de coordenades (X-415509,10-Y4515290,87), continua cap al 
sud per l’aresta superior de la carretera M-601 fins a la seva intersecció amb el carrer 
que, des de l’església de l’estació del tren, accedeix a la carretera M-601 per continuar 
per aquesta cap al nord fins al punt de coordenades (X415356,64-Y4515201,61), deixant 
dins de l’enclavament els edificis i instal·lacions de Navacerrada, així com l’estació de 
tren. Des d’aquí segueix una poligonal de vèrtexs (X415249,08-Y4515111,29), 
(X415201,46-Y4515137,57), (X415153,01-Y4515117,04), (X415164,34-Y4515113,76), 
(X415059,41-Y4515158,10), (415144,72-Y4515300,28), (415147,27-Y4515305,89), 
(X415144,80-Y4515333,80), (X415175,18-Y4515365,01), (415144,72-Y4515300,28), 
(X415230,19-Y4515460,25), (X415262,22-Y4515479,14), (X415299,16-Y4515546,46) i 
(X415303,27-Y4515586,00) fins a arribar a un camí que accedeix a l’aparcament situat 
per sota de La Venta Arias. Continua per aquest ascendint per prosseguir per la vora 
dreta de la pista d’esquí d’El Telégrafo, deixant dins el repetidor de telefonia, per arribar a 
El Alto del Telégrafo en un punt de confrontació entre les forests «Pinar de Valsaín», 
núm. 2 del Catàleg d’utilitat pública de la província de Segòvia, i «Pinar Baldío», núm. 33 
d’utilitat pública de Madrid. Des d’aquí es dirigeix al punt de coordenades 
(X414977,55-Y4515600,00) i (X414847,77-Y4515574,19). Des d’aquí envolta, deixant 
dins el sistema de neu artificial de l’estació d’esquí d’El Puerto Navacerrada, fins a la 
segona pilona abans de l’estació superior del telecadira d’El Bosque. Des d’aquest punt 
descendeix pel marge esquerre del telecadira fins a arribar a l’encreuament de la sendera 
Schmid. Des d’aquí el límit de l’enclavament es correspon amb una poligonal les 
coordenades de la qual són (X414683,69-Y4515771,46), (X414579,59-Y4515819,69), 
(X414501,11-Y4515849,89), (X414417,24-Y4515888,80), (X414354,82-Y4515914,89), 
(X414318,67-Y4515927,28), (X414235,66-Y4515922,09), (X414251,22-Y4515970,08), 
(414264,19-Y4515983,48), (X414305,26-Y4515975,70), (X414376,28-Y4515957,80), 
(X414447,08-Y4515921,33), (X414476,47-Y4515903,93), (X414585,42-Y4515904,79), 
(X414755,55-Y4515838,70), (X414908,37-Y4515769,91), (X414833,28-Y4515929,91), 
(X414735,02-Y4516135,95), (X414712,73-Y4516236,25). En tot aquest tram deixa dins 
de l’enclavament les pistes d’esquí d’El Bosque, El Escaparate i les instal·lacions de la 
residència militar de Cogorros. Des de l’últim punt de la poligonal es dirigeix a la cantonada 
nord-oest del tancament perimetral de l’estació meteorològica de Navacerrada i continua 
cap a l’est fins al punt d’inici.
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Delimitació de l’estació d’esquí de Valdesquí

Aquest enclavament es correspon amb l’estació d’esquí de Valdesquí i la seva 
descripció comença en el punt situat a la vora nord de la carretera que va de Cotos a 
l’accés d’aquesta estació, pràcticament al començament del seu aparcament. Des d’aquí 
envolta, deixant dins de l’enclavament, l’aparcament fins al punt de coordenades 
(X418323,15-Y4517617,32). Des d’aquest punt continua en direcció sud-est fins al punt 
de coordenades (X418884,10-Y4517144,64) des d’on gira al sud-oest i seguint les 
coordenades següents forma un arc en direcció sud-est (X418824,57-Y4517037,48), 
(X418812,66-Y4516874,76) per assolir la línia divisòria entre els termes de Manzanares 
el Real i Rascafría en el punt de coordenades (X419061,57-Y4516462,21). Continua pel 
límit municipal i remunta en direcció a Guarramillas, que a la vegada és la divisòria 
d’aigües, i ascendeix al turó de Valdemartín, i després baixa al turó de Las Guarramillas i 
posteriorment a la cota 2.248 en el punt de coordenades (X417467,69-Y4515625,41). 
Des del punt anterior, el límit descendeix per la lloma d’El Noruego que també és més o 
menys coincident amb el límit entre els termes municipals de Rascafría i El Sitio Real de 
San Ildefonso, que confronta amb la forest Las Guarramillas propietat de la Comunitat de 
Vila i Terra de Segòvia. Després d’arribar als voltants de la cima de Peña del Águila el 
punt de coordenades (X417722,17-Y4517464,55) descendeix en línia recta més o menys 
cap a l’est i després envolta l’aparcament de Valdesquí, i el deixa dins de l’enclavament 
fins al punt d’inici. Tot aquest tram segueix el límit que descriu l’annex I.

ANNEX IV

Límits de l’àrea d’influència socioeconòmica

Conforma l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional de la Sierra de 
Guadarrama el territori conformat pels termes municipals següents:

A la Comunitat de Madrid:

Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, Canencia, Cercedilla, El Boalo, Guadarrama, 
Los Molinos, Lozoya, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada, 
Navarredonda i San Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría i Soto del Real.

A la Comunitat de Castella i Lleó:

Aldealengua de Pedraza, Basardilla, Collado Hermoso, El Espinar, Gallegos, La Losa, 
Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de 
Eresma, Real Sitio de San Ildefonso (La Granja), Santiuste de Pedraza, Santo Domingo 
de Pirón, Segòvia, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros i Trescasas.
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ANNEX V

Representació cartogràfica dels límits del Parc Nacional i de la seva zona perifèrica 
de protecció
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