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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
10221 Reial decret 948/2009, de 5 de juny, pel qual es determinen la composició, les 

funcions i les normes de funcionament del Consell Estatal per al Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, estableix 
el règim jurídic bàsic de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la restauració del 
patrimoni natural i de la biodiversitat com a part del deure de conservar i del dret a gaudir 
d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, establert a l’article 45.2 
de la Constitució.

La Llei crea, a l’article 8, el Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, 
com a òrgan de participació pública en l’àmbit de la conservació i l’ús sostenible del 
patrimoni natural i la biodiversitat, i estableix que la seva composició i funcions s’han de 
determinar per reglament, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes, i que s’ha 
de garantir, en tot cas, la participació de les organitzacions professionals, científiques, 
empresarials, sindicals i ecologistes més representatives.

Tenint en compte que l’ús sostenible del patrimoni natural i la biodiversitat s’incardina 
en l’àmbit de la protecció mediambiental, es disposa que el Consell Estatal per al Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat ha d’assumir les funcions atribuïdes al Consell Assessor de Medi 
Ambient, regulat a l’article 19 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els 
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient, en els assumptes que per la seva especificitat s’hagin de sotmetre a la seva 
consideració.

En la tramitació del projecte han estat consultades les comunitats autònomes i les 
entitats representatives del sector que resulten afectades. El text ha estat posat igualment 
a disposició del públic, d’acord amb el que preveu l’article 16 de la Llei 27/2006, de 18 de 
juliol, que regula els drets a la informació, de participació pública i accés a la justícia en 
matèria de medi ambient.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de juny de 
2009,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte determinar la composició i les funcions del Consell 
Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, adscrit al Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí, a través de la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal, com a 
òrgan de participació pública en l’àmbit de la conservació i l’ús sostenible del patrimoni 
natural i la biodiversitat, i establir les normes que en regulen el funcionament en compliment 
del que estableix l’article 8 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i 
de la biodiversitat.

Article 2. Funcions.

1. Corresponen al Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat les 
funcions següents:

a) Informar sobre les normes i els plans d’àmbit estatal, relatives al patrimoni natural 
i la biodiversitat, fer-ne un seguiment i valorar la incidència social, econòmica i ambiental 
de les polítiques públiques.
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b) Conèixer, abans que es publiqui, l’informe anual sobre l’estat i l’evolució del 
patrimoni natural i la biodiversitat.

c) Informar, abans que s’aprovi, sobre el Pla estratègic estatal del patrimoni natural i 
la biodiversitat.

d) Informar, abans que s’aprovin, sobre les directrius per a l’ordenació dels recursos 
naturals a les quals s’han d’ajustar els plans d’ordenació dels recursos naturals que aprovin 
les comunitats autònomes.

e) Informar, abans que s’aprovin, sobre les estratègies de restauració dels hàbitats 
en perill de desaparició.

f) Informar, abans que s’aprovi, sobre la declaració d’espais naturals protegits d’àmbit 
estatal.

g) Informar, abans que s’aprovin, sobre les estratègies de conservació d’espècies 
amenaçades presents en més d’una comunitat autònoma.

h) Informar, abans que s’aprovin, sobre les estratègies de gestió, control i possible 
eradicació de les espècies del Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

i) Impulsar la realització d’informes i estudis sobre el sector forestal i fer el seguiment 
dels plans i programes d’àmbit estatal relatius a les forests, en els quals es valori la 
incidència social, econòmica i ambiental de les polítiques públiques.

j) Proposar a les administracions públiques les mesures que es considerin oportunes 
per millorar la gestió sostenible de la forest i la competitivitat del sector.

k) Elaborar un informe anual sobre el sector forestal espanyol que en reculli la 
situació, l’evolució i les perspectives.

l) Impulsar el diàleg, la participació i la col·laboració de totes les administracions, 
institucions i agents socials i econòmics implicats en l’ús sostenible dels recursos naturals, 
propiciant l’intercanvi d’informació entre tots els integrants del Consell dels temes que 
siguin objecte de debat.

m) Assessorar tècnicament i científicament les delegacions espanyoles, quan l’hi 
sigui requerit a través del seu president, per qui tingui la presidència o el comandament de 
la delegació espanyola, en organismes, conferències i reunions internacionals relacionats 
amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, i contribuir al compliment de les 
obligacions que se’n derivin.

2. El Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat assumeix les funcions 
del Consell Assessor de Medi Ambient, en les matèries sotmeses a la seva consideració.

Article 3. Composició.

El Consell està integrat pels membres següents:

a) Presidència: secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua.
b) Vicepresidència: secretari general de Medi Rural.
c) Els vocals següents:

1r Vuit vocals en representació de l’Administració General de l’Estat, amb categoria, 
almenys, de director general, dels quals tres corresponen al Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí; un, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç; un, al Ministeri de Sanitat 
i Política Social; un, al Ministeri d’Habitatge; un, al Ministeri de Ciència i Innovació, i un, al 
Ministeri de Cultura.

2n Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més 
representatives.

3r Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives.
4t Tres vocals en representació de les organitzacions agràries de caràcter general 

més representatives.
5è Un vocal en representació de les associacions de consumidors i usuaris d’àmbit 

nacional.
6è Cinc vocals en representació dels col·legis professionals l’activitat dels quals tingui 

relació o incidència en la conservació i l’ús sostenible del patrimoni natural i la 
biodiversitat.
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7è Un vocal representant de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques.

8è Dos vocals en representació del sector universitari.
9è Cinc vocals representants de les organitzacions no governamentals d’àmbit 

estatal vinculades a la conservació i l’ús sostenible del patrimoni natural i la biodiversitat.
10è Dos vocals representants de federacions espanyoles d’esports la pràctica dels 

quals es porti a terme en el medi natural i que tinguin incidència sobre la conservació de 
les espècies i els hàbitats.

11è Un representant de les confraries de pescadors.
12è Dos representants d’associacions de propietaris de terrenys inclosos en espais 

protegits.
13è Un representant de les entitats de custòdia del territori.

S’integren en el Consell, amb veu però sense vot, un representant de cada comunitat 
autònoma, de les ciutats de Ceuta i Melilla i un representant de l’administració local.

Article 4. Nomenament i mandat.

1. El nomenament dels vocals del Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat el porta a terme el secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua, a proposta de les 
administracions o entitats següents:

a) Els vocals de l’Administració General de l’Estat, a proposta dels ministres 
corresponents.

b) Els representants de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, 
a proposta d’aquestes.

c) Un representant d’una entitat local que, en l’àmbit de les seves competències i en 
el marc del que estableix la legislació estatal i autonòmica, hagi establert mesures 
normatives o administratives addicionals de conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat, a proposta de l’associació d’àmbit estatal més representativa.

d) Els vocals d’organitzacions empresarials, a proposta de les associacions 
empresarials d’àmbit estatal amb més representació.

e) Els vocals de les organitzacions sindicals, a proposta de les organitzacions 
sindicals d’àmbit estatal més representatives.

f) Els vocals de les organitzacions agràries de caràcter general, a proposta de les 
que tinguin la condició de més representatives, d’acord amb el que estableix la legislació 
sectorial.

g) El vocal de les associacions de consumidors i usuaris d’àmbit nacional, a proposta 
del Consell de Consumidors i Usuaris.

h) Els vocals procedents dels col·legis professionals, per acord dels consells generals 
o, si no n’hi ha, pels col·legis nacionals de les professions següents: enginyers superiors 
de forests, enginyers superiors agrònoms, geòlegs, biòlegs, veterinaris, geògrafs, enginyers 
tècnics forestals i enginyers tècnics agrícoles. La representació esmentada s’ha de fixar 
amb caràcter rotatori per acord de les mateixes organitzacions.

i) El vocal de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, a 
proposta del seu president.

J) Els vocals procedents del sector universitari, a proposta del Consell 
d’Universitats.

k) Els vocals de les organitzacions no governamentals són els que figuren a l’annex 
de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació 
de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

l) Els vocals de les federacions esportives, a proposta del Consell Superior 
d’Esports.

m) El vocal en representació de les confraries de pescadors, a proposta de la seva 
Federació Nacional.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 149  Dissabte 20 de juny de 2009  Secc. I. Pàg. 4

n) Els vocals de les associacions de propietaris de terrenys inclosos en espais 
protegits, a proposta de les associacions de propietaris d’àmbit estatal amb més 
representació.

ñ) El vocal de les entitats de custòdia del territori, a proposta de l’entitat o associació 
o federació d’entitats de custòdia més representativa.

2. Les administracions o entitats han de fer la seva proposta de representants al 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí en un termini màxim de dos mesos a partir 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

3. La durada del mandat dels membres del Consell és de tres anys, tot i que pot ser 
renovat pel mateix període de temps. La renovació no és procedent en els casos de rotació 
de representants, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 d’aquest article.

4. La condició de membre del Consell es perd per expiració del mandat, per cessar 
en el càrrec que va determinar el nomenament o per qualsevol altra causa legal.

Article 5. Secretaria del Consell.

La secretaria administrativa del Consell l’exerceix un funcionari del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí designat pel director general de Medi Natural i Política 
Forestal.

Article 6. Règim de funcionament.

1. El Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat estableix les seves 
pròpies normes de funcionament, en les quals es determina el règim d’acords.

2. El Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat es reuneix, almenys, un 
cop l’any.

3. El president convoca les reunions del Consell i fixa l’ordre del dia, a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud, almenys, de la meitat més un dels membres. La convocatòria de les 
reunions s’efectua, almenys, amb quinze dies d’antelació a la data de celebració, tot i que 
aquest termini es pot reduir, segons el parer del president, en cas d’urgència.

4. No obstant el que preveu l’apartat anterior, el president pot acordar el procediment 
escrit, sense necessitat de constitució del Consell, sempre que hi hagi raons imperioses 
degudament motivades que així ho justifiquin. Una vegada acordat el procediment 
esmentat, el Consell s’ha de pronunciar en un termini no superior a un mes, i s’entén que 
una vegada que transcorri aquest termini, queda substanciat el tràmit esmentat.

5. Quan l’objecte de la reunió ho requereixi, el president pot convocar experts que 
l’assisteixin en matèries de la seva competència.

6. En el si del Consell es poden constituir comissions o grups de treball per a l’anàlisi, 
el seguiment i l’estudi de temes concrets.

7. Sense perjudici de les peculiaritats que preveu aquest Reial decret, el Consell ha 
d’ajustar el seu funcionament al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Disposició addicional primera. Modificació del Reial decret 1424/2008, de 14 d’agost, pel 
qual es determinen la composició i les funcions de la Comissió Estatal per al Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat, es dicten les normes que en regulen el funcionament i 
s’estableixen els comitès especialitzats que hi estan adscrits.

S’afegeix un apartat 5 a l’article 5 del Reial decret 1424/2008, de 14 d’agost, pel qual 
es determinen la composició i les funcions de la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural 
i la Biodiversitat, es dicten les normes que en regulen el funcionament i s’estableixen els 
comitès especialitzats que hi estan adscrits, amb la redacció següent:

«5. El president del Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, 
regulat en el Reial decret 948/2009, de 5 de juny, designa, a sol·licitud del president 
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de la Comissió, els representants convidats a participar en els comitès 
especialitzats.»

Disposició addicional segona. Mitjans de funcionament.

La constitució i el funcionament de l’òrgan col·legiat que regula aquest Reial decret no 
han de suposar cap increment de la despesa pública i s’han d’atendre amb els recursos 
personals i materials existents al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

Disposició addicional tercera. Assumpció de funcions del Consell Nacional de Boscos.

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quarta, 2. de la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, el Consell Estatal 
per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat assumeix les funcions del Consell Nacional de 
Boscos que reconeix la normativa vigent, especialment la Llei 43/2003, de 21 de novembre, 
de forests.

Disposició addicional quarta. Reglament intern de funcionament.

El Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha d’aprovar el seu 
Reglament intern de funcionament per majoria dels seus membres en un termini no superior 
a sis mesos des de la seva constitució.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 203/2000, d’11 de febrer, pel qual es crea el Consell 
Nacional de Boscos.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 5 de juny de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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