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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT
519

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 Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals va ser creat per l’article 22 ter de la Llei
4/1989, de 26 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, en
la redacció que en fa la Llei 41/1997, de 5 de novembre, com un òrgan col·legiat de caràcter
consultiu integrat per representants de l’Administració General de l’Estat i de les comunitats
autònomes en l’àmbit territorial de les quals s’ubiquen els parcs nacionals. Del Consell en
formaven part, a més, un representant designat per l’associació de municipis d’àmbit
estatal amb més implantació de la totalitat dels municipis en el territori dels quals
s’ubiquessin els parcs nacionals, els presidents dels patronats i un representant de les
associacions els fins de les quals concordessin amb els principis inspiradors de la Llei. El
dit article es va desplegar mitjançant el Reial decret 1760/1998, de 31 de juliol, pel qual es
determina la composició i el funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, de
les comissions mixtes de gestió dels esmentats parcs i dels seus patronats, que va detallar
la seva organització i funcionament.
La Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la xarxa de parcs nacionals, la finalitat de la qual és
l’establiment d’un sistema dirigit a integrar la mostra més representativa del conjunt de
sistemes naturals espanyols per llegar-los en el millor estat de conservació possible a les
generacions futures, no només manté l’existència d’aquest òrgan com a òrgan col·legiat i
consultiu, sinó que, alhora, reforça el seu paper en el marc de la Xarxa de Parcs Nacionals,
completant les funcions que tenia atribuïdes a la normativa anterior. Així mateix, amb la
finalitat d’afavorir al màxim la participació pública i la representació dels sectors més
directament interessats, en la seva composició, a més de les administracions públiques
territorials i els patronats, es precisa el tipus d’associacions que poden formar part del
Consell, com ara les vinculades a la protecció del medi ambient, organitzacions agràries,
pesqueres, empresarials i sindicals, així com les associacions de propietaris de terrenys
inclosos en els parcs nacionals.
De conformitat amb el que estableix l’article 6.2 de l’esmentada Llei, aquest Reial decret té
com a objecte desplegar la composició i el funcionament de l’esmentat òrgan consultiu.
Respecte a la seva adscripció, atès que encara no s’ha procedit a crear l’Agència Estatal Xarxa
de Parcs Nacionals, el Consell s’adscriu al Ministeri de Medi Ambient, provisionalment, a través
de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals a l’empara de l’apartat 2 de la disposició addicional
segona de la Llei 5/2007, de 3 d’abril.
En la seva elaboració han estat consultades les comunitats autònomes a través de la
Conferència Sectorial de Medi Ambient i al Consell Assessor de Medi Ambient.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, 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 del dia 11 de gener de 2008,
DISPOSO:
Objecte, naturalesa i adscripció.

1. Aquest Reial decret té per objecte determinar la composició i el funcionament del
Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, regulat a l’article 6 de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, de la
xarxa de parcs nacionals.
2. El Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals és un òrgan col·legiat de caràcter
consultiu, adscrit a efectes administratius al Ministeri de Medi Ambient, a través de
l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.
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Funcions.

A més de les funcions atribuïdes per l’article 6.4 de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, correspon
al Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, en el marc de les funcions atribuïdes a
l’Administració General de l’Estat en els articles 5.1 i 20 de l’esmentada Llei:
a) Determinar el procediment per al seguiment i l’avaluació general de la Xarxa i, en
particular, per al compliment i grau d’abast dels objectius.
b) Conformar el marc perquè les comunitats autònomes i l’Administració General de
l’Estat puguin acordar instruments de cooperació financera per assegurar el compliment dels
objectius de la Llei 5/2007, de 3 d’abril, i l’aplicació de les directrius bàsiques que s’estableixin
en el Pla director.
c) Emetre informe sobre la proposta de prioritats per a la posada en marxa del programa
específic d’actuacions comunes i horitzontals de la Xarxa inclòs en el Pla director.
d) Establir els criteris de prioritat dels programes multilaterals d’actuació en què
l’Administració General de l’Estat assumeix el finançament de les actuacions singulars i
extraordinàries que de comú acord s’identifiquin, conforme a l’article 20.4 de la Llei 5/2007,
de 3 d’abril.
Article 3.
1.

Composició.

El Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals té la composició següent:

2. 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.
3. El director de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals actua com a secretari del
Consell de la Xarxa.
4. El nomenament dels membres del Consell, que no ho siguin per raó del càrrec,
s’ha de fer per ordre ministerial, a proposta, si s’escau, de les entitats i organitzacions
recollides a l’apartat 1, per un període de quatre anys, i s’hi pot indicar el de la persona
suplent.
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a) 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.
b) Un representant de cadascuna de les comunitats autònomes en el territori de les
quals s’ubiquin parcs nacionals.
c) Els representants de l’Administració General de l’Estat, designats pel ministre de
Medi Ambient, en un nombre igual al dels representants de les comunitats autònomes
referits a l’apartat anterior.
d) Els presidents dels patronats dels Parcs Nacionals.
e) Tres representants dels municipis inclosos a les àrees d’influència socioeconòmica
dels parcs nacionals, designats entre aquests per l’Associació de Municipis d’àmbit estatal
amb més implantació.
f) Tres representants de les associacions sense ànim de lucre i amb àmbit d’actuació
estatal els fins de les quals estiguin vinculats a la protecció del medi ambient, designats
per elles mateixes.
g) Dos representants de les associacions professionals agràries, pesqueres i
empresarials de més implantació en el territori nacional, designats per aquestes
mateixes.
h) Dos representants de les associacions sindicals de més implantació en el territori
nacional, designats per aquestes mateixes.
i) Dos representants de les associacions de propietaris de terrenys inclosos en els
parcs nacionals, designats per elles mateixes.
k) Dos representants del Comitè Científic de la Xarxa de Parcs Nacionals, designats
per l’esmentat Comitè.
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5. Les administracions públiques, organitzacions i entitats representades en el Consell
de la Xarxa poden decidir, en qualsevol moment, la substitució dels membres titulars i
suplents, llevat dels vocals previstos a les lletres a) i d) del primer apartat d’aquest article. La
proposta corresponent s’ha de comunicar al secretari del Consell, el qual l’ha d’elevar al
ministre de Medi Ambient per procedir al cessament i nomenament corresponent.
6. A més del cas previst a l’apartat anterior, la condició de membre del Consell de la
Xarxa de Parcs Nacionals es perd per:
a) Renúncia formalitzada davant d’aquest.
b) Cessament en el càrrec que va determinar el nomenament.
c) En els casos en què s’incorri en qualsevol causa que determini inhabilitació per a
ocupació o càrrec públic, i si així es declara per sentència ferma.
d) Qualsevol altra causa legal.
Article 4.

Règim de funcionament.

1. El Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals s’ha de reunir en sessions ordinàries
amb caràcter, almenys, semestral durant el transcurs del segon i el quart trimestre de cada
any. Amb independència d’això s’ha de reunir en sessions extraordinàries sempre que les
circumstàncies així ho aconsellin, tant per iniciativa del seu president o vicepresident, com
a petició d’un terç, com a mínim, dels seus integrants.
2. Les reunions ordinàries han de ser formalment convocades pel secretari, com a
mínim amb quinze dies d’antelació, indicant el lloc, la data i l’hora de la reunió, així com
l’ordre del dia detallat de la reunió acompanyat de la documentació corresponent. Aquesta
regla és aplicable per a les sessions extraordinàries llevat quan, circumstàncies d’extrema
urgència i necessitat impedeixin complir aquest termini, cas en què se n’ha de deixar
constància en l’acta. Amb independència d’això, en cap circumstància es poden convocar
reunions extraordinàries amb un termini inferior a les 48 hores d’antelació.
3. Poden assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot, representants
de les comunitats autònomes en el territori de les quals no estigui declarat cap Parc
Nacional en la mesura que hagin iniciat formalment un procés declaratiu o hagin manifestat
expressament el seu interès perquè es declari un parc nacional en el seu territori.
4. En casos justificats, a les sessions del Ple hi poden assistir experts o persones
convidades per la Presidència, amb veu però sense vot.
5. Els acords s’han d’adoptar per majoria qualificada de dos terços dels membres
assistents.
6. El Ple del Consell pot constituir grups de treball de caràcter no permanent per al
tractament i l’elevació al Ple de temes específics.
7. Per al millor compliment de les seves funcions, el Consell pot aprovar un reglament
de règim interior en el qual es detallin les normes d’organització i funcionament.
8. En tot el que no preveu el reglament de règim interior, el règim de funcionament
del Consell és el que estableix per als òrgans col·legiats el capítol II del títol II de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
9. L’Organisme Autònom Parcs Nacionals, en la memòria anual de la Xarxa de
Parcs Nacionals, ha d’incorporar un capítol específic on s’esmentin les activitats del
Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals.
Dotació de mitjans.

1. L’Organisme Autònom Parcs Nacionals ha d’atendre amb els seus propis
pressupostos, mitjans humans i materials al funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs
Nacionals.
2. Els membres del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals tenen dret a les
indemnitzacions que per raó de servei, si s’escau, els corresponguin.
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Constitució del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les
diferents administracions públiques, institucions i organitzacions han de proposar als seus
representants en el Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, de conformitat amb el que
disposa l’article 4.
2. A aquest efecte, el director de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals, en la seva
condició de secretari del Consell, ha de comunicar, amb l’antelació suficient, a totes les
entitats i organitzacions amb representació, l’obertura del termini per proposar als seus
representants.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Reial decret, en particular l’article 2 del Reial decret 1760/1998, de 31 de juliol,
pel qual es determina la composició i el funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs
Nacionals, de les comissions mixtes de gestió dels esmentats parcs i dels seus patronats.
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, l’11 de gener de 2008.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
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