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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
15237 Reial decret 1269/2018, d’11 d’octubre, pel qual es determinen la composició, 

les funcions i les normes de funcionament del Consell Forestal Nacional.

L’article 10.2 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, en la redacció que en 
fa la Llei 21/2015, de 20 de juliol, crea el Consell Forestal Nacional com a òrgan consultiu 
del llavors Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en matèria de forests i política 
forestal, que ha d’informar, entre d’altres, sobre les normes i els plans d’àmbit estatal 
relatius a l’àmbit forestal.

Així mateix, aquest article 10.2 assenyala que el Consell està presidit pel ministre del 
ram i que se n’han de determinar reglamentàriament la composició, l’organització i el 
funcionament, i s’ha de garantir, en tot cas, la participació de les organitzacions 
representatives dels interessos afectats, sense que puguin generar costos de personal ni 
un augment de la despesa pública, manament que es compleix en aquest Reial decret.

Es determina un Consell amb vocals que representen tots els sectors directament 
implicats en la definició de les polítiques forestals, des dels representants dels governs 
autonòmics i dels ajuntaments, que gestionen una tercera part de la superfície forestal 
espanyola, als propietaris privats, les indústries, els tècnics, els empresaris, els 
professionals, els productors agraris, les organitzacions no governamentals interessades, 
etc., i es mira d’incloure-hi totes les sensibilitats i punts de vista alhora que es manté el 
nombre de membres en una escala que permeti l’eficiència en els treballs del Consell.

Així mateix, es determinen els paràmetres necessaris per procedir al nomenament i el 
relleu dels seus membres, així com per dur a terme els treballs que se’ls encarreguin, 
sense perjudici que el mateix Consell pugui elaborar un reglament de funcionament que 
determini les casuístiques més concretes.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Compleix els principis de necessitat i eficàcia, en el sentit enunciat en els paràgrafs 
anteriors, els quals expliquen la necessitat i les finalitats perseguides amb la seva 
aprovació. És ajustat també al principi de proporcionalitat, atès que és el mitjà més adequat 
per complir aquests objectius, i al principi de seguretat jurídica atesa la seva integració en 
l’ordenament jurídic. Així mateix, compleix el principi de transparència, ja que es determinen 
la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell Forestal Nacional. 
Finalment, és coherent amb el principi d’eficiència, ja que és una norma que no suposa un 
increment de càrregues administratives.

El Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.23a de la Constitució espanyola, 
que és la base jurídica de l’article 10 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han complert els tràmits que estableix la Llei 
50/1997, de 27 de novembre, del Govern, amb la consulta dels departaments ministerials 
afectats i les entitats que componen el Consell Forestal Nacional, objecte d’aquest Reial 
decret, i s’ha sotmès al procediment de participació pública i a la consulta de les comunitats 
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, a través del Consell Estatal per al Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia que preveu l’article 26.5, cinquè paràgraf, de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres a la reunió del dia 11 d’octubre de 2018,
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DISPOSO:

Article 1. Objecte i adscripció.

El Consell Forestal Nacional, creat a l’article 10.2 de la Llei 43/2003, de 21 de 
novembre, de forests, és l’òrgan consultiu del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
en matèria de forests i política forestal i està adscrit a aquest Ministeri, a través de la 
Secretaria General d’Agricultura i Alimentació.

Article 2. Funcions.

Les funcions del Consell Forestal Nacional són les següents:

a) Informar, entre d’altres, sobre les normes i els plans d’àmbit estatal relatius a 
l’àmbit forestal, sense perjudici de les competències del Consell Assessor de Medi Ambient 
d’acord amb el que disposen els articles 19.2.a) i b) 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 (incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE), i 
2.a) i b) del Reial decret 2355/2004, de 23 de desembre, pel qual es regulen l’estructura i 
les funcions del Consell Assessor de Medi Ambient.

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

c) Proposar a les administracions públiques les mesures que s’estimin necessàries 
per millorar la gestió sostenible de la forest i la competitivitat del sector.

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

e) Assessorar tècnicament i científicament en matèria forestal les delegacions 
espanyoles en els organismes internacionals.

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

Article 3. Composició.

El Consell Forestal Nacional l’integren els membres següents:

a) President: el titular del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Vicepresident 1r: el titular de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació.
c) Vicepresident 2n: el titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural, 

Innovació i Política Forestal.
d) Els vocals següents:

1r Sis vocals en representació de l’Administració General de l’Estat i dels seus 
organismes públics, amb categoria, almenys, de sub-director general o assimilat, que 
corresponen als departaments ministerials següents: Ministeri d’Hisenda, Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, Ministeri de Defensa, Ministeri de l’Interior i Ministeri per a 
la Transició Ecològica. El Ministeri per a la Transició Ecològica el representen dos vocals.

2n Dos vocals en representació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb 
rang, almenys, de sub-director general o assimilat, procedents de les direccions generals 
següents:

– Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal.
– Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària.

3r Dinou vocals en representació de les comunitats autònomes i de les ciutats de 
Ceuta i Melilla.
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4t Un vocal en representació de l’Administració local a través de l’associació d’ens 
locals d’àmbit estatal més representativa, i ha de ser membre d’una corporació local.

5è Un vocal en representació de les organitzacions empresarials més representatives 
del sector forestal.

6è Un vocal en representació dels propietaris forestals.
7è Un vocal en representació de les entitats de certificació forestal.
8è Un vocal en representació de les associacions relacionades amb la caça i la 

pesca.
9è Un vocal en representació de les organitzacions professionals agràries més 

representatives en el sector forestal.
10è Un vocal en representació de les associacions de consumidors i usuaris d’àmbit 

nacional.
11è Dos vocals procedents dels col·legis professionals, un dels quals representa el 

Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals, i el 
segon conjuntament la resta dels col·legis professionals del Consell General de Col·legis, 
relacionats amb el sector forestal, que es mostrin interessats.

12è Un vocal representant de la Societat Espanyola de Ciències Forestals.
13è Un vocal representant de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i 

Alimentària (INIA).
14è Un vocal representant de les organitzacions interprofessionals de productes 

forestals d’àmbit estatal reconegudes legalment.
15è Un vocal representant de les associacions d’agents forestals i mediambientals.
16è Un vocal representant de les organitzacions sindicals més representatives en 

l’àmbit forestal a escala nacional.
17è Dos vocals en representació d’organitzacions no governamentals, d’àmbit 

estatal, que tinguin com a objecte social la defensa de la natura.

Article 4. Secretaria del Consell.

La Secretaria del Consell l’ha d’exercir el titular de la Sub-direcció General de Política 
Forestal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o un funcionari del grup A1 
d’aquesta Sub-direcció General que designi el titular de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal, i el pot assistir personal d’aquesta 
Direcció General.

Article 5. Nomenament i mandat.

1. El nomenament de vocals del Consell Forestal Nacional l’ha d’efectuar el ministre 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a proposta dels òrgans o les entitats que indica l’apartat 
següent.

2. Els nomenaments dels vocals corresponents a les administracions s’han 
d’efectuar:

a) Els vocals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la resta de 
departaments ministerials, a proposta dels subsecretaris dels ministeris corresponents.

b) Els vocals de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, a 
proposta dels titulars dels òrgans competents en matèria forestal de les comunitats 
autònomes respectives.

3. El nomenament dels altres vocals s’ha d’efectuar a proposta del director general 
de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal, a instància de les entitats d’àmbit 
estatal següents, que han d’acordar prèviament el candidat a proposar:

a) El vocal dels ens locals, de l’associació d’ens locals d’àmbit estatal més 
representativa.

b) El vocal de les organitzacions empresarials del sector forestal, de les associacions 
empresarials d’àmbit estatal més representatives.
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c) El vocal representant de propietaris forestals, de les associacions d’àmbit nacional 
més representatives d’aquests propietaris.

d) El vocal en representació de les entitats de certificació forestal, a proposta conjunta 
de les entitats amb més implantació a Espanya.

e) El vocal representant de les associacions relacionades amb la caça i la pesca, de 
les federacions espanyoles de caça i de pesca.

f) El vocal de les organitzacions professionals agràries més representatives en el 
sector forestal, conjuntament entre les organitzacions agràries amb representació estatal.

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

h) El vocal procedent dels col·legis professionals d’àmbit forestal, a proposta conjunta 
dels òrgans de govern dels respectius col·legis en l’àmbit nacional i el representant de la 
resta de col·legis professionals interessats del Consell General de Col·legis.

i) El vocal de la Societat Espanyola de Ciències Forestals, de la seva Junta Directiva.
j) El vocal de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA), 

de la direcció d’aquest organisme.
k) El vocal de les organitzacions interprofessionals de productes forestals, 

conjuntament de les més representatives.
l) El vocal representant de les associacions d’agents forestals i mediambientals, 

conjuntament entre totes aquestes.
m) El vocal representant de les organitzacions sindicals més representatives en 

l’àmbit forestal a escala nacional, conjuntament entre totes aquestes.
n) Els vocals de les organitzacions no governamentals l’objecte social de les quals 

sigui la defensa de la natura, conjuntament entre les de més implantació.

4. La durada del mandat dels membres del Consell és de tres anys, i es pot renovar 
aquest mandat per períodes de temps iguals. Aquest període es pot fraccionar entre 
diferents persones, en cas que siguin més les associacions representades que el nombre 
de vocals assignats i sempre que aquestes ho acordin unànimement i ho comuniquin en la 
seva proposta de nomenament, encara que en aquest cas no escau la renovació, només 
una nova proposta de nomenament un cop complerts els tres anys.

La condició de membre del Consell es perd per expiració del mandat, per cessar en el 
càrrec que va determinar el nomenament, per defunció, per condemna ferma que comporti 
la pena principal o accessòria d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, per baixa 
voluntària en els casos en què la seva pertinença al Consell no dimani directament del seu 
càrrec, o per qualsevol altra causa prevista normativament.

Article 6. Règim de funcionament.

1. El Consell Forestal Nacional s’ha de reunir en ple, almenys, un cop l’any.
2. El president ha de convocar les reunions del Consell Forestal Nacional i ha de fixar 

l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de, almenys, la meitat més un dels membres.
3. La convocatòria de les reunions del Consell Forestal Nacional s’ha d’efectuar amb, 

almenys, quinze dies d’antelació a la data en què es duguin a terme, i es pot reduir aquest 
termini, a parer del president, en cas d’urgència.

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

5. Tant a les reunions del ple com a les de les comissions o els grups de treball es 
poden convocar experts, així com personal de les administracions públiques i dels sectors 
implicats, que actuen com a assessors en les matèries que es tractin.

6. El president pot establir el procediment escrit, sense necessitat de constituir el 
Consell, sempre que hi hagi raons degudament motivades. Una vegada establert aquest 
procediment, el Consell s’ha de pronunciar en un termini no superior a un mes, i s’entén 
que una vegada transcorri el termini queda substanciat aquest tràmit.

7. El Consell Forestal Nacional pot constituir, convocar, dur a terme les seves 
sessions, adoptar acords i trametre actes tant de manera presencial com a distància.
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8. Per a la constitució vàlida del Consell Forestal Nacional, als efectes de la pràctica 
de sessions, de deliberacions i de presa d’acords, es requereix l’assistència, presencial o 
a distància, del president i el secretari o, si s’escau, dels qui els supleixin, i la de la meitat, 
almenys, dels seus membres.

9. De cada sessió que dugui a terme el Consell Forestal Nacional n’ha d’estendre 
acta el secretari, que ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la 
reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s’ha dut a terme, els punts principals 
de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats

10. El Consell Forestal Nacional pot establir les seves pròpies normes de 
funcionament.

Disposició addicional primera. No augment de la despesa pública.

La constitució i el funcionament del Consell Forestal Nacional no han de suposar cap 
increment de la despesa pública i s’han d’atendre amb els recursos personals i materials 
existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició addicional segona. Coordinació amb el Consell Estatal per al Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat.

Per tal de garantir l’aplicació adequada de les polítiques de conservació del patrimoni 
natural, en què s’inclouen les forests i els boscos, s’ha d’establir la coordinació adequada 
entre el Consell Forestal Nacional i el Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat, d’acord amb el que estableix 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.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.23a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
legislació bàsica sobre forests, aprofitaments forestals i camins ramaders.

Disposició final segona. Dret supletori.

En tot el que no prevegi particularment aquest Reial decret, l’òrgan col·legiat que s’hi 
regula ha d’ajustar el seu funcionament al que disposa la secció 3a del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 d’octubre de 2018.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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