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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
6263 Reial decret 715/2012, de 20 d’abril, pel qual es crea la Comissió 

Interministerial d’Estratègies Marines.

La Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, constitueix la 
transposició al sistema normatiu espanyol de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de juny de 
2008, per la qual s’estableix un marc d’acció comunitària per a la política del medi marí 
(Directiva marc sobre l’estratègia marina) amb l’objectiu principal d’aconseguir o mantenir 
un bon estat ambiental del medi marí com a molt tard l’any 2020, per a la consecució del 
qual es creen les estratègies marines com a eina de planificació del medi marí.

La Llei de protecció del medi marí introdueix l’obligació d’elaborar estratègies marines, 
com plans d’acció que comporten una sèrie de passos consecutius: avaluació inicial, 
definició del bon estat ambiental, identificació d’objectius ambientals, establiment de 
programes de seguiment i posada en marxa de programes de mesures. A més, les 
estratègies marines s’han d’actualitzar cada 6 anys. La Llei estableix la subdivisió del 
medi marí en cinc demarcacions marines, per a cada una de les quals s’ha d’elaborar una 
estratègia marina.

D’altra banda, la Llei 41/2010, de 29 de desembre, constitueix un marc normatiu 
uniforme i complet per garantir l’articulació de les activitats humanes al mar de manera 
que no es comprometi la conservació dels ecosistemes marins, d’acord amb l’enfocament 
ecosistèmic. En conseqüència la Llei també incorpora mesures addicionals de protecció, 
com la creació de la Xarxa d’Àrees Marines Protegides d’Espanya, la protecció dels 
hàbitats i espècies marins i la regulació dels abocaments al mar, de manera que 
proporciona un marc general per a la planificació i la protecció del medi marí en el context 
d’una política marítima integrada.

La Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, introdueix l’obligació 
que les polítiques sectorials que es portin a terme al medi marí o el puguin afectar han de 
ser compatibles i adaptar-se als objectius de les estratègies marines. Això implica la 
participació activa i la col·laboració de les administracions que porten a terme activitats al 
medi marí. En aquest sentit, l’article 22 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, estableix 
que s’ha de crear reglamentàriament la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines.

D’acord amb el que estableix l’article 40.2 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització 
i funcionament de l’Administració General de l’Estat, la norma de creació de la Comissió 
Interministerial ha de revestir la forma de reial decret.

El present Reial decret crea la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines 
esmentada amb la finalitat de coordinar l’elaboració, l’aplicació i el seguiment de la 
planificació del medi marí, i estableix la composició i les normes generals d’actuació de la 
dita Comissió Interministerial.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 
d’abril de 2012,

DISPOSO:

Article 1. Creació, naturalesa i adscripció.

1. Es crea la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines, que té com a funció 
coordinar l’elaboració, l’aplicació i el seguiment de la planificació del medi marí.

2. Aquesta Comissió Interministerial és un òrgan col·legiat dels que preveu l’article 
40.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat, que s’adscriu al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
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Article 2. Composició.

1. La Comissió Interministerial d’Estratègies Marines té la composició següent:

a) President.
b) Vicepresident.
c) Vocals.
d) Secretari.

2. La presidència de la Comissió l’exerceix la persona titular de la Secretaria d’Estat 
de Medi Ambient del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

3. La vicepresidència de la Comissió l’ocupa la persona titular de la Direcció General 
de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

4. Són vocals de la Comissió:

a) Dos representants, amb rang mínim de director general o assimilat, de cada un 
dels departaments ministerials següents: Ministeri de Foment; Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme; Ministeri d’Economia i Competitivitat, i Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient.

b) Un representant, amb rang mínim de director general o assimilat, de cada un dels 
departaments ministerials següents: Ministeri de Defensa; Ministeri d’Afers Exteriors i 
Cooperació; Ministeri de l’Interior; Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques; 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Cada un d’aquests vocals és designat pel respectiu titular del departament ministerial 
atenent l’especial incidència que tinguin en el medi marí les àrees competencials que 
depenen d’ells.

5. La secretaria de la Comissió correspon a la persona titular de la Divisió per a la 
Protecció del Mar de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que participa a les reunions amb veu i 
sense vot.

6. En funció del contingut de les matèries a tractar es poden incorporar a la 
Comissió, a invitació de la presidència, representants d’altres òrgans de l’Administració 
General de l’Estat així com experts en les matèries esmentades perquè, amb veu però 
sense vot, col·laborin amb la Comissió i l’assessorin.

7. En els casos de vacant, absència o malaltia i, en general, quan es doni alguna 
causa justificada, els qui integrin la Comissió poden ser substituïts per un representant del 
mateix ministeri, prèviament designat pel respectiu titular del departament ministerial.

Article 3. Funcions.

Sense perjudici de les competències que corresponen als diferents ministeris i 
organismes de l’Administració General de l’Estat en relació amb el medi marí, la Comissió 
Interministerial d’Estratègies Marines té les funcions següents:

1. L’anàlisi i avaluació de la informació relacionada amb el medi marí que els 
departaments ministerials integrats a la Comissió puguin aportar per contribuir a 
l’elaboració, l’aplicació i el seguiment de les estratègies marines.

2. L’intercanvi d’informació sobre instal·lacions, projectes i plans sectorials que 
estiguin ubicats o que es prevegin en el medi marí o l’afectin, amb la finalitat d’assegurar 
la seva coherència amb l’estratègia marina que s’aprovi per a cada demarcació.

3. L’anàlisi dels diversos components de les estratègies marines elaborats pel 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, així com la coordinació de la 
participació dels departaments ministerials integrats a la Comissió en l’avaluació inicial de 
l’estat del medi marí, la definició del seu bon estat ambiental, la identificació d’objectius 
ambientals, l’establiment de programes de seguiment i la posada en marxa de programes 
de mesures, així com en l’actualització de les estratègies marines.
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4. El seguiment de les estratègies marines i de les actuacions que els diferents 
departaments ministerials portin a terme en el seu compliment.

5. Qualsevol altra funció que, en el marc de les seves competències, se li atribueixi 
per disposició legal o reglamentària.

Article 4. Normes de funcionament.

1. La Comissió Interministerial d’Estratègies Marines s’ha de constituir en el termini 
d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

2. La Comissió Interministerial d’Estratègies Marines s’ha de convocar amb la 
freqüència necessària per complir els seus fins, quan ho consideri necessari el seu 
president, per iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç dels membres. En tot cas s’ha 
de convocar com a mínim un cop l’any.

3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional primera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, es faculta la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines 
perquè porti a terme les funcions que té assignades per mitjans electrònics, a través de 
procediment per escrit i sense sessió presencial.

4. El seu funcionament s’ha d’ajustar al que disposa en matèria d’òrgans col·legiats 
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.

Article 5. Grups de treball.

1. Per tal d’exercir millor les seves funcions, la Comissió Interministerial d’Estratègies 
Marines pot crear grups de treball.

2. Els grups de treball s’han de formar amb funcionaris especialitzats que designin a 
l’efecte els ministeris respectius. La constitució i el funcionament dels grups els regula la 
Comissió Interministerial d’Estratègies Marines.

Disposició addicional primera. No-augment de la despesa pública.

La constitució i el funcionament de la Comissió Interministerial d’Estratègies Marines 
s’han d’atendre amb els mitjans materials i personals del Departament existents, sense 
que l’aprovació d’aquesta norma suposi increment de despesa pública.

Disposició addicional segona. Canvis estructurals dels departaments.

Quan, a causa de canvis estructurals dels departaments, els òrgans que preveu 
aquest Reial decret desapareguin o es modifiquin, ha d’actuar com a vocal el titular de 
l’òrgan que hagi assumit les funcions del suprimit o modificat.

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, 20 d’abril de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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