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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
11182 Reial decret 822/2010, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 

desplegament de la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació d’òrgans 
consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de 
representació de les organitzacions professionals agràries.

La Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació dels òrgans consultius de l’Estat en 
l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les organitzacions 
professionals agràries (d’ara endavant, OPA), compleix el mandat constitucional que 
imposa als poders públics el deure de facilitar la participació dels ciutadans, a través de les 
seves organitzacions professionals, en la defensa dels seus interessos, en aquest cas 
concret del sector agroalimentari i rural, a més de donar resposta a una antiga aspiració de 
les OPA per crear un nou marc institucional d’interlocució amb l’Administració de l’Estat, 
més àgil i efectiu.

Aquest marc institucional l’estableix la Llei esmentada, que crea dos òrgans col·legiats 
de caràcter consultiu; el Consell Agroalimentari de l’Estat, per debatre les grans orientacions 
de la política agrària i alimentària des d’una perspectiva integral i amb una visió àmplia de 
les interrelacions que es produeixen dins del sector agroalimentari i les seves múltiples 
dimensions econòmiques, polítiques i socioculturals, i el Comitè Assessor Agrari, per 
tractar amb les organitzacions professionals agràries assumptes generals relacionats amb 
l’agricultura en tant que sector productiu i amb els interessos del món rural.

Així mateix, regula la representativitat de les OPA de caràcter general, en l’àmbit de les 
competències de l’Administració General de l’Estat, per a la seva participació en els òrgans 
esmentats, requisit necessari per constituir-los amb legitimitat social i eficiència en les 
funcions d’interlocució amb els poders públics.

D’acord amb aquestes consideracions, i en compliment del que preveuen els 
articles 2.4 i 3.3 i la disposició final segona de l’esmentada Llei 10/2009, de 20 d’octubre, 
que faculta el Govern per al seu desplegament reglamentari, mitjançant aquest Reial decret 
s’aprova el Reglament que estableix, d’una banda, la composició i funcions dels òrgans 
col·legiats esmentats, i d’una altra, la representativitat de les OPA per a la participació en 
aquests òrgans.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives del sector afectat, així com el Consell de Consumidors i 
Usuaris.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 25 de juny de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació 
d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de 
representació de les organitzacions professionals agràries, el text del qual s’inclou tot 
seguit.
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Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en l’àmbit de les seves 
competències, per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el 
desplegament del Reglament esmentat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de juny de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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REGLAMENT DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 10/2009, DE 20 D’OCTUBRE, DE 
CREACIÓ D’ÒRGANS CONSULTIUS DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT AGROALIMENTARI I 
DE DETERMINACIÓ DE LES BASES DE REPRESENTACIÓ DE LES ORGANITZACIONS 

PROFESSIONALS AGRÀRIES

CAPÍTOL I

Consell Agroalimentari de l’Estat

Article 1. Naturalesa i adscripció.

El Consell Agroalimentari de l’Estat és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit 
al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a través del seu titular, amb la finalitat 
d’assessorar l’Administració General de l’Estat en la determinació de les orientacions 
generals de la política agroalimentària.

Article 2. Funcions.

Corresponen al Consell les funcions següents:

a) Informar sobre tots els assumptes específics en matèria agroalimentària que se 
sotmetin a la seva consideració.

b) Assessorar l’Administració General de l’Estat en la definició dels objectius de la 
política agroalimentària.

c) Formular recomanacions per millorar la competitivitat dels productes 
agroalimentaris.

d) Proposar mesures per promoure polítiques de qualitat en el sector agroalimentari 
espanyol.

e) Proposar polítiques que portin a millorar i a fomentar l’ocupació i la formació en el 
sector agroalimentari.

Article 3. Composició.

1. El Consell està integrat per:

a) Presidència: titular del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, que pot 
delegar en el secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua.

b) Els membres següents:

1r Per l’Administració General de l’Estat: un nombre de representants que sigui 
paritari amb els representants que resultin dels punts 2n a 6è i amb els representants de 
l’article 5.1, amb rang almenys de director general, o en qui aquests deleguin. Els ministeris 
d’Economia i Hisenda; Indústria, Turisme i Comerç; i Sanitat i Política Social tenen un 
representant cadascun, i la resta corresponen al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí, i es nomenen a proposta dels ministres corresponents.

2n Per les organitzacions professionals agràries més representatives en l’àmbit 
estatal: un representant proposat per cada organització reconeguda com a més 
representativa en l’àmbit estatal.

3r Per les associacions més representatives del cooperativisme agrari d’àmbit estatal: 
un representant proposat per aquestes associacions.

4t Per les associacions més representatives de la indústria agroalimentària d’àmbit 
estatal: un representant proposat per aquestes associacions.

5è Per les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit estatal: dos 
representants proposats per aquestes organitzacions.

6è Per les organitzacions empresarials intersectorials més representatives en l’àmbit 
estatal: dos representants proposats per aquestes organitzacions.

2. Per a cada un dels membres del Consell es designa un suplent. Actua com a 
suplent del president el secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua quan no se li hagi delegat 
la presidència del Consell.
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3. Actua com a secretari del Consell, amb veu i sense vot, un funcionari del Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

Article 4. Nomenament i mandat.

1. Els membres del Consell i els seus suplents els nomena el titular del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2. El nomenament dels membres electius del Consell i dels suplents és per un període 
de cinc anys.

3. 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. Incorporació d’altres organitzacions.

1. S’han d’incorporar al Consell als efectes de l’aplicació, quan sigui procedent, del 
que disposa l’article 2.3 de la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació d’òrgans consultius 
de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les 
organitzacions professionals agràries:

a) Un representant proposat per la Federació Nacional de Confraries de Pescadors.
b) Un representant proposat pel Consell de Consumidors i Usuaris.

2. Poden participar en els debats del Consell, amb veu però sense vot:

a) Els titulars d’òrgans superiors, directius o consultius del Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí o d’altres ministeris que convoqui el president del Consell, en funció 
dels assumptes a tractar, perquè exposin els projectes i les iniciatives corresponents al seu 
àmbit competencial.

b) Membres d’organitzacions i entitats d’àmbit estatal i caràcter sectorial 
representatives d’altres interessos, afectades en el seu àmbit d’actuació sectorial pels 
assumptes a tractar pel Consell, convocats pel president del Consell.

Article 6. Règim de funcionament.

1. El Consell ha d’aprovar un reglament de règim interior.
2. El Ple del Consell s’ha de reunir almenys una vegada al semestre, i en els supòsits 

que estableixi el reglament de règim interior.
3. En tot el que no prevegi el reglament de règim interior, el funcionament del Consell 

s’ha de regir per les disposicions sobre òrgans col·legiats que estableix 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.

CAPÍTOL II

Comitè Assessor Agrari

Article 7. Naturalesa i adscripció.

El Comitè Assessor Agrari és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit al 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a través del seu titular, amb la finalitat 
d’assessorar l’Administració General de l’Estat respecte de qüestions relacionades amb 
l’interès general agrari i rural.

Article 8. Funcions.

Corresponen al Comitè les funcions següents:

a) Informar sobre tots els assumptes específics en matèria agrària que se sotmetin a 
la seva consideració.
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b) Efectuar els suggeriments que es considerin convenients respecte a les polítiques 
que puguin afectar les condicions socioeconòmiques de l’activitat agrària.

c) Informar sobre l’evolució de la situació social i econòmica del sector agrari.
d) Formular recomanacions per adoptar les mesures que es considerin necessàries 

per millorar la qualitat de vida del sector agrari.
e) Proposar polítiques que portin a millorar i a fomentar l’ocupació i la formació en el 

sector agrari.

Article 9. Composició.

1. El Comitè està integrat per:

a) Presidència: titular del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, que pot 
delegar en el secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua.

b) Els membres següents:

1r Per l’Administració General de l’Estat: un nombre de representants del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí igual al de les organitzacions professionals agràries 
representades al Comitè, amb rang almenys de director general, o en qui aquests 
representants deleguin, a proposta del titular del Departament.

2n Per les organitzacions professionals agràries: dos representants proposats per 
cada organització reconeguda com a més representativa en l’àmbit estatal. A més, tenen 
un representant addicional les organitzacions que obtinguin més del 40 per 100 de vots 
electorals en el conjunt dels processos electorals portats a terme com a mínim en nou 
comunitats autònomes.

2. Per a cada un dels membres del Comitè es designa un suplent. Actua com a 
suplent del president el secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua quan no se li hagi delegat 
la presidència del Comitè.

3. Actua com a secretari del Comitè, amb veu i sense vot, un funcionari del Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

Article 10. Nomenament i mandat.

1. Els membres del Comitè i els seus suplents els nomena el titular del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2. El nomenament dels membres electius del Comitè i dels suplents és per un període 
de cinc anys.

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

Article 11. Participació d’altres assistents.

Poden participar en els debats del Comitè, amb veu però sense vot:

a) Els titulars d’òrgans superiors, directius o consultius del Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí o d’altres ministeris que convoqui el president del Comitè, en funció dels 
assumptes a tractar, perquè exposin els projectes i les iniciatives corresponents al seu 
àmbit competencial.

b) Membres d’altres organitzacions d’àmbit estatal i caràcter sectorial representatives 
d’interessos en matèria agrària i rural, que tinguin relació amb els assumptes a tractar, 
convocats pel president del Comitè.

Article 12. Règim de funcionament.

1. El Comitè ha d’aprovar un reglament de règim interior.
2. El Ple del Comitè s’ha de reunir almenys una vegada al semestre, i en els supòsits 

que estableixi el reglament de règim interior.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 171  Dijous 15 de juliol de 2010  Secc. I. Pàg. 6

3. En tot el que no prevegi el reglament de règim interior, el funcionament del Comitè 
s’ha de regir per les disposicions sobre òrgans col·legiats que estableix el capítol II del títol 
II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

CAPÍTOL III

Representativitat de les organitzacions professionals agràries 
davant l’Administració General de l’Estat

Article 13. Naturalesa de la representativitat en l’àmbit estatal.

Les organitzacions professionals agràries que tinguin la consideració d’«organització 
professional agrària més representativa en l’àmbit estatal» poden dur a terme, d’acord 
amb les previsions que estableix l’article 7 de la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, funcions de 
representació institucional davant l’Administració General de l’Estat i altres entitats i 
organismes de caràcter públic dependents d’aquesta.

Article 14. Criteris de representativitat.

1. Es considera, d’acord amb l’article 4 de la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, 
«organització professional agrària més representativa en l’àmbit estatal»:

a) L’organització professional agrària de caràcter general que acrediti, en el moment 
de presentar la sol·licitud de reconeixement, haver obtingut almenys un 15 per 100 dels 
vots electorals en el conjunt dels processos electorals efectuats per les comunitats 
autònomes per a la seva participació en òrgans i entitats consultius autonòmics, havent 
concorregut, com a mínim, a processos electorals de nou comunitats autònomes.

Sobre això, es computen els resultats de l’últim procés electoral dut a terme en cada 
comunitat autònoma per elegir representants en òrgans i entitats consultius autonòmics.

b) L’organització professional agrària que, tot i no haver aconseguit la consideració 
esmentada per la modalitat que estableix l’apartat a), hagi obtingut reconeixement com a 
organització més representativa en almenys deu comunitats autònomes.

2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, l’Administració General de l’Estat té en 
compte únicament les modalitats de mesurament o reconeixement de la representativitat 
que en cada moment hagi adoptat cadascuna de les comunitats autònomes, i que estiguin 
vigents en el moment de presentar la sol·licitud de reconeixement.

Article 15. Formalització del reconeixement de la representativitat estatal.

1. L’organització professional agrària pot presentar la sol·licitud de reconeixement 
d’«organització professional agrària més representativa en l’àmbit estatal» davant el 
Registre del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, o en qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, adreçada al subsecretari del 
Departament.

D’acord amb el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, els interessats poden presentar per mitjans electrònics la 
documentació a què es refereix aquesta Ordre a l’adreça https://sede.marm.gob.es/portal/
site.se, i té la mateixa validesa que la presentada en suport paper.

2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada bé del certificat de l’òrgan competent de 
cada comunitat autònoma que acrediti la participació de l’organització agrària en els 
processos electorals respectius i el percentatge de vots obtinguts, bé del certificat de 
l’òrgan competent, com a mínim de deu comunitats autònomes, en el qual s’acrediti el 
reconeixement de l’organització agrària com a més representativa en la comunitat 
autònoma de què es tracti, d’acord amb el que estableix l’article anterior.

3. Per als dos casos, el subsecretari del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí 
ha de resoldre mitjançant una resolució, en el termini de quatre mesos, sobre la petició 
d’«organització professional agrària més representativa en l’àmbit estatal», d’acord amb la 
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documentació i les certificacions remeses pel peticionari, i reconèixer la representativitat 
estatal corresponent, si s’escau.

Article 16. Avaluació periòdica de la representativitat estatal.

1. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’efectuar cada cinc anys una 
nova avaluació de la representativitat estatal reconeguda a les organitzacions professionals 
agràries, d’acord amb els procediments que estableixen la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, i 
aquest Reglament.

2. La revisió l’ha d’efectuar d’ofici la Subsecretaria del Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí abans que conclogui el període de cinc anys de mandat de cada òrgan 
col·legiat, sol·licitant de les organitzacions professionals agràries representades en els 
òrgans esmentats que acreditin la subsistència de la condició d’«organització professional 
agrària més representativa en l’àmbit estatal», mitjançant l’aportació de la documentació 
actualitzada requerida per a la seva primera formalització de reconeixement, segons 
disposa l’article anterior.

3. En qualsevol moment del període de cinc anys esmentat, l’Administració General 
de l’Estat pot reconèixer la representativitat estatal de les organitzacions professionals 
agràries que ho sol·licitin i compleixin els requisits exigits.

Disposició addicional única. Mitjans de funcionament.

La constitució i funcionament dels òrgans col·legiats que regula aquest Reglament no 
suposa cap increment de la despesa pública, ja que s’han d’atendre amb els recursos 
personals i materials existents al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
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