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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
9451 Reial decret 649/2011, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 

12/2008, d’11 de gener, pel qual es regulen la composició i el funcionament del 
Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, i el 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.

L’aprovació del Reial decret 1443/2010, de 5 de novembre, pel qual es desplega 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, ha introduït 
una sèrie de canvis en l’organització i distribució competencial del Ministeri que fa 
necessària la modificació de l’estructura actual del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals 
i del Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat per tal d’adequar-les a la 
nova realitat del Departament.

El Consell de la Xarxa, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, el regula l’article 6 
de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals.

El Reial decret 12/2008, d’11 de gener, pel qual es regulen la composició i el 
funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, assenyala, a l’article 3.1 a), que 
són membres del Consell «el ministre de Medi Ambient, el president de l’Organisme 
Autònom Parcs Nacionals, el director general per a la Biodiversitat, i el director de 
l’Organisme Autònom Parcs Nacionals».

Per la seva banda, l’article 3.2 de la dita norma disposa que «la presidència del Consell 
de la Xarxa de Parcs Nacionals correspon al ministre de Medi Ambient i la vicepresidència, 
al president de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals».

Tanmateix, l’aprovació del Reial decret 1443/2010, de 5 de novembre, fa recaure la 
presidència de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals en el ministre de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, en substitució del secretari d’estat de Medi Rural i Aigua, el qual passa 
a assumir el càrrec de vicepresident d’aquest Organisme.

Per aquest motiu es considera oportú donar participació expressament en el Consell 
de la Xarxa al secretari d’estat de Medi Rural i Aigua en la condició de vicepresident de 
l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.

D’altra banda, és convenient introduir com a una possible forma de treball del Consell 
la via telemàtica, sense necessitat de la reunió física dels seus membres, sense perjudici 
de les seves reunions previstes, almenys, semestralment. Això atén la necessitat de dotar 
aquest Consell d’una forma d’actuació àgil i ràpida, adequada a la recerca de més eficiència 
en el funcionament de les administracions públiques i a una reducció dels costos que en 
deriven. Per a la modificació d’aquest apartat es fa ús de l’autorització que conté la 
disposició addicional primera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.

Per la seva banda, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la 
biodiversitat, 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.

Aquesta previsió la desplegaria el 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, l’article 3 del qual recull la composició del Consell.

La modificació produïda pel Reial decret 1443/2010, de 5 de novembre, ha alterat 
l’adscripció de la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal, al qual el Consell 
queda adscrit d’acord amb el que disposa l’article 1 del dit Reial decret 948/2009, de 5 de 
juny, i aquesta passa a dependre orgànicament de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, 
i, en conseqüència, es fa necessari adequar la presidència i vicepresidència de l’òrgan a 
l’estructura administrativa nova.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 
de maig de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Modificació del Reial decret 12/2008, d’11 de gener, pel qual es regulen la 
composició i el funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals.

El Reial decret 12/2008, d’11 de gener, pel qual es regulen la composició i el 
funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, queda modificat en els termes 
que resulten dels apartats següents:

U.–L’article 3.1 a) queda redactat de la manera següent:

«a) El ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, el vicepresident de 
l’Organisme Autònom Parcs Nacionals, el director general de Medi Natural i Política 
Forestal, i el director de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.»

Dos.–L’article 3.2 queda redactat de la manera següent:

«2. La presidència del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals correspon al 
ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i la vicepresidència, al vicepresident de 
l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.»

Tres.–S’afegeix un paràgraf a l’article 4.1 amb el text següent:

«Sense perjudici de la celebració de les reunions esmentades, es faculta el 
Consell perquè, en casos d’urgència, adopti les decisions per mitjans electrònics, 
mitjançant votació per escrit i sense sessió presencial. En aquest cas, s’ha de 
remetre a tots els membres del Consell per via electrònica el punt o punts del dia i 
la documentació corresponent, i s’ha de donar un termini mínim de deu dies i màxim 
de vint perquè manifestin, per la mateixa via, la seva voluntat o opinió. En cas de no 
contestar dins del termini, s’ha de considerar que s’abstenen. En les actes que 
s’estenguin per tenir constància d’aquestes reunions s’hi han d’incorporar les 
comunicacions que hagin tingut lloc, tant per a la convocatòria com per a les 
deliberacions i l’adopció de decisions.»

Article 2. Modificació del 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.

Les lletres a) i b) de l’article 3 del 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, queden redactades de la manera següent:

«a) Presidència: secretari d’estat de Canvi Climàtic.
b) Vicepresidència: director general de Medi Natural i Política Forestal.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de maig de 2011.

JUAN CARLOS R.

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

ROSA AGUILAR RIVERO
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