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cle 149.1.18a de la Constitució i pel que fa a recursos en la via 
contenciosa administrativa a l’empara de l’article 149.1.6a de 
la Constitució.

Disposició final quarta. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Per mitjà d’aquesta Llei s’han de desenvolupar determi-
nats drets i obligacions reconeguts en el Conveni sobre accés 
a la informació, la participació del públic en la presa de deci-
sions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, fet a 
Aarhus, Dinamarca, el 25 de juny de 1998; i s’adapta l’orde-
nament jurídic vigent a les disposicions que contenen la 
Directiva 2003/4/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
28 de gener de 2003, relativa a l’accés del públic a la informa-
ció ambiental, i la Directiva 2003/35/CE, del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 26 de maig de 2003, per la qual s’esta-
bleixen mesures per a la participació del públic en l’elaboració 
de determinats plans i programes relacionats amb el medi 
ambient i per la qual es modifiquen, pel que fa a la participa-
ció del públic i l’accés a la justícia, les directives 85/337/CEE i 
96/61/CE del Consell.

Disposició final cinquena. Text refós d’avaluació d’impacte 
ambiental.

El Govern ha d’elaborar i aprovar en el termini d’un any a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei un text refós en què 
es regularitzin, s’aclareixin i s’harmonitzi les disposicions 
legals vigents en matèria d’avaluació d’impacte ambiental.

Disposició final sisena. Desplegament reglamentari de l’ar-
ticle 16 en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

El Govern, en el termini màxim d’un any des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar un reglament que desple-
gui els continguts que regulen els articles 16, relatius a la parti-
cipació del públic en els procediments d’elaboració de normes 
que versin sobre les matèries a què es refereix l’article 18 i que 
siguin competència de l’Administració General de l’Estat.

Disposició final setena. Autorització de desplegament.

El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de 
dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a 
l’execució i el desplegament del que estableix aquesta Llei.

Disposició final vuitena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat del títol IV i la disposició 
addicional primera, que entren en vigor tres mesos després 
de la publicació.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

guardin i facin guardar aquesta Llei.

Madrid, 18 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX

Organitzacions no governamentals que integren el Consell 
Assessor de Medi Ambient

Amics de la Terra.
Ecologistes en Acció.
Greenpeace Espanya.
Societat Espanyola d’Ornitologia SEU/Birdlife.
WWF/Associació de Defensa de la Naturalesa (ADENA). 

 13011 LLEI 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals 
per a la millora dels serveis públics. («BOE» 171, 
de 19-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I. Necessitat i oportunitat de les agències estatals

Satisfer les necessitats i demandes ciutadanes amb el 
nivell de qualitat que en aquests moments la societat exigeix 
és un compromís dels poders públics i, per això, l’adequada 
i eficaç prestació dels serveis públics la gestió dels quals cor-
respon a l’Administració General de l’Estat requereix un nou 
enfocament organitzatiu i funcional dels organismes públics 
que tenen encomanats aquests serveis.

L’objectiu general d’aquest nou marc d’actuació és que 
els ciutadans puguin visualitzar de manera clara quines són 
les finalitats dels diferents organismes públics i els resultats 
de la gestió que s’ha encarregat a cadascun d’aquests, així 
com la forma en què es responsabilitzen els seus gestors pel 
compliment dels objectius que prèviament s’han fixat de 
manera concreta i avaluable.

La Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat, va suposar una simpli-
ficació de la normativa de l’Administració General de l’Estat i 
també dels seus organismes públics, i els va dotar d’una 
regulació que constitueix el seu règim bàsic. No obstant això, 
les rigideses que presenten els actuals models de gestió i 
l’escassa autonomia de què disposen els organismes públics, 
sobretot en la seva configuració d’organismes autònoms, 
dificulten en gran mesura la consecució dels objectius abans 
indicats.

Per això, en els últims anys s’han buscat solucions 
estructurals per intentar solucionar problemes de gestió, 
fonamentalment de naturalesa pressupostària, economicofi-
nancera i de gestió de personal, que han donat lloc, en molts 
casos, a respostes organitzatives forçades des de la perspec-
tiva dels objectius i les funcions de l’organisme de què es 
tractava, però que comporten l’establiment d’un règim de 
funcionament més flexible i superador de les rigideses que el 
règim general presenta respecte a les matèries indicades. 
Això ha donat lloc a una proliferació d’ens que tenen un 
règim jurídic singular, bàsicament del dret privat i al marge 
de les configuracions generals dels organismes públics.

Només cal indicar, com a comprovació d’aquestes consi-
deracions, que d’un total de 138 organismes públics que hi 
ha actualment, 47 tenen la peculiaritat de disposar cadascun 
del seu règim regulador propi, xifra considerable si tenim en 
compte que, inicialment, aquesta categoria va néixer com a 
complementària de les categories generals –d’organisme 
autònom i d’entitat pública empresarial– per regular una 
sèrie limitada d’ens que, per les seves peculiaritats i el major 
grau d’independència que tenen respecte a l’Administració 
General de l’Estat, no encaixaven en les configuracions 
generals.

Es fa, doncs, necessari incorporar a l’Administració Gene-
ral de l’Estat una fórmula organitzativa general, dotada de 
més nivell d’autonomia i de flexibilitat en la gestió, però que, 
alhora, reforci els mecanismes de control d’eficàcia i promo-
gui una cultura de responsabilització per resultats.

Aquesta fórmula la constitueixen les agències estatals 
i la seva regulació, objecte d’aquesta Llei, ha de permetre 
implantar un model de gestió que equilibri adequada-
ment els principis d’autonomia, control i responsabilitza-
ció per resultats, així com establir un règim general prou 
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El capítol III, relatiu a la gestió transparent per objectius, 
regula el contracte de gestió, instrument clau en la configura-
ció de les agències estatals, perquè és l’instrument que ha de 
permetre fixar els compromisos que assumeix l’agència en 
la consecució dels seus objectius, i els plans estratègics 
necessaris per fer-ho, els nivells de qualitat dels serveis pres-
tats, els mitjans humans, materials i financers que l’agència 
requereix i els efectes associats al grau de compliment dels 
objectius establerts i la consegüent exigència de responsabi-
litat a l’equip directiu de l’agència.

El capítol IV, que correspon al funcionament i als mitjans, 
es compon de tres seccions referides, respectivament, a con-
tractació i patrimoni, règim de personal i mitjans economico-
financers.

En matèria de personal s’ha de destacar el manteniment 
del model general de funció pública –de manera que s’eviten 
les transformacions forçades al règim de personal laboral 
que han estat freqüents en recents processos de configura-
ció d’organismes públics– però amb majors nivells d’autono-
mia en l’ordenació i provisió dels llocs de treball, la vincula-
ció de la part variable de les retribucions a la productivitat i el 
compliment d’objectius i, finalment, la inclusió de la catego-
ria de personal directiu de les agències estatals que s’ha de 
proveir, mitjançant processos interns de selecció. Quant als 
procediments de selecció i de provisió de llocs de treball, la 
Llei, a més de garantir la seva transparència i l’aplicació dels 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat, recull previsions expres-
ses que garanteixen l’accés a l’ocupació pública de les perso-
nes amb discapacitat, d’acord amb les condicions que, sobre 
això, estableix el Reial decret 227/2004, de 3 de desembre, 
pel qual es regula l’accés a l’ocupació pública i la provisió de 
llocs de treball de les persones amb discapacitat.

Quant als mitjans economicofinancers, la Llei preveu 
més capacitat de generar ingressos per part de les agències 
estatals, o bé per la prestació dels seus serveis o mitjançant 
la possibilitat d’obtenir ingressos per patrocini.

El capítol V està dedicat als aspectes de la gestió econò-
mica financera i s’estructura en tres seccions, corresponents 
a pressupostos, comptabilitat i control.

El pressupost de les agències estatals té caràcter limitatiu 
pel seu import global i estimatiu per a la distribució interna 
dels seus crèdits, excepte els corresponents a despeses de 
personal, i s’estableix un mecanisme de variacions pressu-
postàries que es distribueix entre el ministre d’Economia i 
Hisenda –les variacions de la quantia global i les que afectin 
despeses de personal– i el director de l’agència les restants.

Les agències estatals estan subjectes als principis i al 
règim de comptabilitat establerts per als ens públics i, en 
matèria de control, el control extern de la gestió econòmica 
financera correspon al Tribunal de Comptes i l’intern a la 
Intervenció General de l’Estat, que l’exerceix en la modalitat 
de control financer permanent i auditoria pública.

Finalment, les disposicions addicionals i finals preveuen, 
respectivament, l’autorització per a la creació de les diferents 
agències estatals que preveu aquesta Llei; l’assessorament 
jurídic i la representació i defensa en judici de les agències 
estatals pels advocats de l’Estat; l’autorització per a la trans-
formació dels actuals organismes públics en agències esta-
tals i les excepcions a aquesta transformació; la creació de 
nous organismes públics, l’autorització per modificar òrgans 
col·legiats regulats per llei i, finalment, la modificació de la 
Llei d’organització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat i l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquesta Llei estableix el règim jurídic, la naturalesa, la 
constitució i el funcionament de les agències estatals que, 
d’acord amb la Llei d’autorització, crea el Govern per a la 

operatiu per donar cabuda als organismes per als quals la 
categoria d’organisme autònom és insuficient, sense 
haver d’acudir, com passa actualment, a solucions parti-
culars per a cada cas.

En efecte, un aspecte capital que s’incorpora a la gestió 
de serveis públics a través de les agències estatals és l’apro-
fundiment en una nova cultura de gestió que s’ha de recolzar 
en el compliment d’objectius clars, mesurables i orientats a 
la millora en la prestació del servei, amb els consegüents 
avantatges per als usuaris i per als contribuents.

Un d’aquests avantatges és l’enfortiment dels mecanis-
mes de la responsabilització per objectius en la gestió 
pública: es tracta de configurar l’agència estatal com una 
organització dotada d’una capacitat de decisió sobre els 
recursos assignats i d’un nivell d’autonomia en el seu fun-
cionament que són les premisses necessàries perquè se li 
pugui exigir una responsabilitat efectiva sobre el compliment 
dels objectius que té encomanats. En conseqüència, és 
essencial que la creació d’una agència comporti la prestació 
de serveis amb un alt nivell de qualitat, amb una cultura de 
gestió d’acord amb aquesta finalitat i que sigui fàcilment 
visualitzable pels ciutadans.

En correlació amb això, l’enfortiment d’un model com el 
que s’indica ha de repercutir positivament sobre els modes 
de funcionament de l’Administració General de l’Estat, per-
què aquesta ha de fixar els objectius i establir un marc d’ava-
luació i de control, mitjançant els indicadors oportuns que, 
sense interferir en la gestió de les agències n’assegurin el 
correcte funcionament, cosa que, indirectament, ha de supo-
sar, sens dubte, una substancial millora en l’exercici de les 
funcions de planificació, avaluació i control que s’han de 
desenvolupar des de l’Administració.

Un altre aspecte ressaltable a la Llei és impulsar els ins-
truments que possibilitin conèixer i avaluar l’impacte que les 
polítiques i els serveis prestats per l’Estat tenen sobre el ciu-
tadà. A aquest efecte, la disposició addicional primera auto-
ritza el Govern perquè creï una agència destinada específica-
ment al compliment d’aquests objectius.

Finalment, és necessari assenyalar que les agències esta-
tals no són, només, un nou tipus d’organisme públic, sinó la 
fórmula organitzativa cap a la qual, progressivament, s’han 
de reconduir els organismes públics existents a l’actualitat, 
l’activitat i les funcions dels quals s’ajustin al concepte 
d’agència estatal i es consideri oportú i més eficaç transfor-
mar-los en aquest tipus d’organisme públic.

Així mateix, després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
l’agència estatal és el tipus d’organisme públic que, amb 
caràcter general, crea l’Administració General de l’Estat per 
donar resposta a les seves necessitats de descentralització 
funcional, si bé, excepcionalment, subsisteixen els altres 
tipus d’organismes públics.

II. Estructura i contingut de la Llei
La Llei s’estructura en cinc capítols, vuit disposicions 

addicionals i dues disposicions finals.
El capítol I estableix l’objecte de la Llei, la naturalesa i el 

règim jurídic aplicable a les agències estatals i els mecanis-
mes de creació, constitució, modificació i extinció i supressió 
d’aquestes. Dins d’aquest capítol s’ha de destacar el procés 
de creació de les agències estatals, que requereix una auto-
rització prèvia per llei que determini l’objecte de l’agència 
que es pretengui crear, i s’ha de produir mitjançant reial 
decret del Consell de Ministres.

El capítol II tracta sobre els aspectes relacionats amb l’or-
ganització de les agències estatals, i destaca el fet que la Llei 
regula els màxims òrgans de govern –Consell Rector i presi-
dent–, i executius –director– i deixa els altres a l’estatut, i que 
es ressalta la importància que es vol donar als mecanismes 
de control que s’han d’implementar a les agències estatals, 
amb la institucionalització d’una comissió de control com a 
òrgan especialitzat del Consell Rector per assegurar el cor-
recte exercici de les funcions de l’agència i la consecució dels 
objectius que tingui assignats.
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què es vincula la vida de l’agència o del termini en què se’n 
fixa la durada.

6. Els estatuts poden preveure la participació d’altres 
administracions públiques en el Consell Rector de les agèn-
cies, en els termes i les condicions que es determinin.

7. Formulada una iniciativa d’acord amb el que dispo-
sen els apartats anteriors, ha de ser remesa als ministeris 
d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, els 
quals, després de l’aprovació de la memòria juntament amb 
els ministeris d’iniciativa, han de procedir a la tramitació del 
reial decret aprovatori de l’estatut de l’agència, que preveu 
número 1 d’aquest article.

En la determinació de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’agència, incloent-hi els aspectes rela-
tius a l’organització, estructura i marc d’actuació en matèria 
de recursos humans i retribucions, hi han de participar els 
representants del personal, o les organitzacions sindicals, en 
els termes que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans 
de representació.

Article 4. Constitució i posada en funcionament.

La constitució i posada en funcionament de les agències 
estatals han de tenir lloc en els termes que disposi l’estatut 
de cadascuna d’aquestes.

Article 5. Modificació de l’estatut.

La modificació de l’estatut de les agències estatals es 
realitza a iniciativa dels ministeris d’adscripció, o de la 
mateixa agència, a través d’aquests, i s’aprova per reial 
decret acordat en Consell de Ministres i adoptat a proposta 
conjunta dels ministeris d’Administracions Públiques i d’Eco-
nomia i Hisenda.

Article 6. Extinció i supressió.

1. Les agències estatals s’extingeixen pel transcurs del 
temps de vigència establert a l’estatut o el compliment de les 
seves finalitats o dels objectius per als quals van ser creades, 
o que les seves competències siguin assumides per les 
comunitats autònomes.

2. Les agències estatals se suprimeixen mitjançant reial 
decret del Consell de Ministres, a iniciativa dels ministeris 
d’adscripció i a proposta conjunta dels ministeris d’Adminis-
tracions Públiques i d’Economia i Hisenda, que ha de deter-
minar la destinació dels béns i les mesures aplicables al per-
sonal en el marc de la legislació reguladora de cada tipus de 
personal.

3. Des de la seva extinció o supressió, les agències esta-
tals entren en període de liquidació en la forma que determi-
nin la Llei de patrimoni de les administracions públiques i 
l’estatut.

CAPÍTOL II

Organització

Article 7. Estructura i adscripció.

1. Les agències estatals s’estructuren en els òrgans de 
govern, executius i de control que preveu aquesta Llei i els 
complementaris que determini el respectiu estatut.

La designació dels seus titulars i membres s’ha d’ajustar 
al criteri de paritat entre home i dona.

2. Les agències estatals s’adscriuen als ministeris que 
hagin exercit la iniciativa de la seva creació, en els termes 
que es determinin en els reials decrets de creació.

Article 8. Òrgans de govern.

Els màxims òrgans de govern de les agències estatals 
són el president i el consell rector. No obstant això, l’estatut 

gestió dels programes corresponents a polítiques públiques 
de la competència de l’Estat en els termes que estableix l’ar-
ticle 2.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic.

1. Les agències estatals són entitats de dret públic, 
dotades de personalitat jurídica pública, patrimoni propi i 
autonomia en la seva gestió, facultades per exercir potestats 
administratives, que són creades pel Govern per al compli-
ment dels programes corresponents a les polítiques públi-
ques que dugui a terme l’Administració General de l’Estat en 
l’àmbit de les seves competències.

Les agències estatals estan dotades dels mecanismes 
d’autonomia funcional, responsabilitat per la gestió i control 
de resultats establerts en aquesta Llei.

2. Les agències estatals es regeixen per aquesta Llei i, 
en el seu marc, per l’estatut propi de cadascuna d’aquestes; 
supletòriament per les normes aplicables a les entitats de 
dret públic vinculades o dependents de l’Administració 
General de l’Estat que els corresponguin en cada cas.

3. Les resolucions del Consell Rector i del director de 
l’agència posen fi la via administrativa.

Article 3. Creació.

1. La creació d’agències estatals requereix autorització 
per llei i es produeix amb l’aprovació del seu estatut per reial 
decret acordat en Consell de Ministres i adoptat a proposta 
conjunta dels ministeris d’Administracions Públiques i d’Eco-
nomia i Hisenda.

2. La llei que autoritzi la creació ha d’establir l’objecte 
de l’agència estatal i les seves finalitats generals.

L’avantprojecte de llei d’autorització de la creació de 
l’agència estatal que es presenti al Govern ha d’anar acom-
panyat del projecte d’estatut i de la memòria.

Així mateix, als efectes del que preveu l’apartat 4 de l’ar-
ticle 22 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, el 
projecte d’estatut i la memòria tenen la consideració d’ante-
cedents necessaris del projecte de llei d’autorització de la 
creació de l’agència estatal.

3. La iniciativa de creació de les agències estatals cor-
respon als ministeris competents o afectats per raó de la 
matèria, els quals han d’elaborar una memòria i un projecte 
d’estatut.

4. La dita memòria ha de precisar l’objecte de l’agència 
estatal que es crea, i justificar la prèvia determinació d’aquell 
per la Llei, i els objectius perseguits amb la seva creació. 
També s’han d’indicar les conseqüències organitzatives i 
economicofinanceres derivades de la creació de les agèn-
cies, així com informació sobre el rang orgànic dels seus 
òrgans directius, si s’escau; els recursos humans necessaris, 
les retribucions del personal i la proposta del marc d’actua-
ció en matèria de recursos humans.

La memòria ha de contenir el pla inicial d’actuació de 
l’agència fins que no s’aprovi el contracte de gestió que pre-
veu l’article 13.

5. L’estatut ha de tenir, sempre, el contingut següent:
a) Les funcions que ha de dur a terme l’agència estatal 

i, si s’escau, les facultats decisòries corresponents a les com-
petències de l’Administració General de l’Estat i dels seus 
organismes públics que s’atribueixin a l’agència.

b) La determinació de la seu, estructura orgànica, amb 
la concreció, si s’escau, dels altres òrgans de govern que es 
creïn, així com les facultats de cadascun d’aquests i la forma 
de designació dels seus components, el règim de funciona-
ment i desenvolupament de l’activitat, amb indicació 
d’aquells els actes i les resolucions dels quals siguin defini-
tius en via administrativa.

c) Els mitjans personals, materials i economicofinan-
cers i patrimoni que se li adscriuen.

d) La determinació del caràcter temporal, si s’escau, de 
l’agència que vol crear, amb especificació dels objectius a 
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pot preveure altres òrgans de govern amb atribucions dife-
rents i, sempre, subordinades a les del Consell Rector.

Article 9. El president.

El president de l’agència, que ho és del seu Consell 
Rector, és nomenat i separat pel Consell de Ministres, a 
proposta del ministre d’adscripció. Les seves competèn-
cies, a més de les que li corresponguin com a president 
d’un òrgan col·legiat, s’han de determinar, si s’escau, a 
l’estatut de l’agència.

Article 10. El Consell Rector.

1. L’estatut de les agències estatals determina la compo-
sició i el règim aplicable als membres del Consell Rector, i ha 
de respectar sempre les regles següents:

a) Els membres del Consell Rector són nomenats pel 
ministre d’adscripció, el qual ha de designar directament un 
màxim de la meitat dels seus components.

b) El director és membre nat del Consell Rector.
c) A les agències estatals amb objecte interministerial, 

cadascun dels ministeris responsables últims de les funcions 
encomanades a aquella ha de tenir almenys un representant 
en el Consell Rector.

d) A les agències estatals amb participació de les admi-
nistracions autonòmiques els representants d’aquestes els 
designen directament les comunitats autònomes.

e) El secretari és designat pel Consell Rector.
f) Els representants dels treballadors que siguin desig-

nats per les organitzacions sindicals més representatives, 
sempre que els mitjans personals, l’estructura organitzativa, 
el règim de funcionament i els comesos ho permetin.

2. Són atribucions mínimes del Consell Rector:
a) La proposta del contracte de gestió de l’agència.
b) L’aprovació dels objectius i plans d’acció anuals i plu-

rianuals, així com dels criteris quantitatius i qualitatius de 
mesurament del compliment dels objectius i del grau d’efici-
ència en la gestió, en el marc del que estableixi el contracte 
de gestió.

c) L’aprovació de l’avantprojecte dels pressupostos 
anuals i de la contracció de qualssevol obligacions de caràc-
ter plurianual dins els límits fixats en el contracte de gestió.

d) El control de la gestió del director i l’exigència a 
aquest de les responsabilitats que siguin procedents.

e) El seguiment, la supervisió i el control superiors de 
l’actuació de l’agència estatal.

f) L’aprovació d’un informe general d’activitat i de tots 
els extraordinaris que consideri necessaris sobre la gestió, 
amb la valoració dels resultats obtinguts i la consignació de 
les deficiències observades.

g) L’aprovació dels comptes anuals i, si s’escau, la dis-
tribució del resultat de l’exercici, d’acord amb la legislació 
pressupostària.

h) La determinació dels criteris de selecció.

3. El funcionament i règim aplicable al Consell Rector 
s’ha d’ajustar al que estableix aquesta Llei i, en tot el que 
aquesta no disposi, al règim que preveu la  Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, per als òrgans 
col·legiats.

Article 11. Òrgans executius.

1. L’òrgan executiu de l’agència és el director. És nome-
nat i separat pel Consell Rector a proposta del president 
entre persones que compleixin les qualificacions necessàries 
per al càrrec, segons determini l’estatut.

2. El director és el responsable de la direcció i gestió 
ordinària de l’agència, i exerceix les competències inherents 
a aquesta direcció, així com les que expressament li atribuei-

xen aquesta Llei i l’estatut de l’agència, i les que li delegui el 
Consell Rector.

3. Els estatuts poden determinar, en funció de les 
característiques pròpies de cada agència, l’assumpció per 
part del president de les funcions atribuïdes al director en 
aquesta Llei.

Article 12. Comissió de Control.

Al si del Consell Rector s’ha de constituir una comissió de 
control, amb la composició que determinin els estatuts.

Correspon a la Comissió de Control informar el Consell 
Rector sobre l’execució del contracte de gestió i, en general, 
sobre tots els aspectes relatius a la gestió econòmica finan-
cera que hagi de conèixer el mateix Consell i que determinin 
els estatuts.

CAPÍTOL III

Gestió transparent per objectius

Article 13. Contracte de gestió.

1. L’actuació de les agències estatals es produeix, 
d’acord amb el pla d’acció anual, sota la vigència i d’acord 
amb el pertinent contracte plurianual de gestió.

2. El contracte de gestió ha d’establir, com a mínim i per 
al període de la seva vigència, els aspectes següents:

a) Els objectius que s’han de perseguir, els resultats 
que s’han d’obtenir i, en general, la gestió que s’ha de dur a 
terme.

b) Els plans necessaris per assolir els objectius, amb 
especificació dels marcs temporals corresponents i dels pro-
jectes associats a cadascuna de les estratègies i els seus ter-
minis temporals, així com els indicadors per avaluar els 
resultats obtinguts.

c) Les previsions màximes de plantilla de personal i el 
marc d’actuació en matèria de gestió de recursos humans.

d) Els recursos personals, materials i pressupostaris 
que s’han d’aportar per a la consecució dels objectius.

e) Els efectes associats al grau de compliment dels 
objectius establerts pel que fa a exigència de responsabilitat 
per la gestió dels òrgans executius i el personal directiu, així 
com l’import de massa salarial destinada al complement de 
productivitat o concepte equivalent del personal laboral.

f) El procediment que s’ha de seguir per a la cobertura 
dels dèficits anuals que, si s’escau, es puguin produir per 
insuficiència dels ingressos reals respecte als estimats i les 
conseqüències de responsabilitat en la gestió que, si s’escau, 
s’hagin de seguir d’aquests dèficits.

g) El procediment per a la introducció de les modifica-
cions o adaptacions anuals que, si s’escau, siguin procedents.

3. En el contracte de gestió s’han de determinar els 
mecanismes que permetin l’exigència de responsabilitats a 
què es refereix la lletra e) de l’apartat anterior per incompli-
ment d’objectius.

Article 14. Elaboració i aprovació del contracte de gestió.

1. El Consell Rector de cada agència ha d’aprovar la 
proposta de contracte inicial de gestió en el termini de tres 
mesos des de la seva constitució.

Els posteriors contractes de gestió s’han de presentar 
l’últim trimestre de la vigència de l’anterior.

2. L’aprovació del contracte de gestió té lloc per ordre 
conjunta dels ministeris d’adscripció, d’Administracions 
Públiques i d’Economia i Hisenda, en el termini màxim de 
tres mesos a comptar de la seva presentació. En el cas que 
no sigui aprovat en aquest termini, manté la vigència el con-
tracte de gestió anterior.



Suplement núm. 16 Divendres 21 juliol 2006 2219

Article 15. El pla d’acció, l’informe d’activitat i els comptes 
anuals.

1. El Consell Rector de l’agència estatal, a proposta del 
director d’aquesta, aprova:

a) El pla d’acció de l’any en curs, sobre la base dels 
recursos disponibles i abans del dia 1 de febrer de cada any.

b) L’informe general d’activitat corresponent a l’any 
immediatament anterior, amb anterioritat al 30 de juny de 
l’any en curs.

c) Els comptes anuals acompanyats de l’informe d’au-
ditoria de comptes, amb anterioritat al 30 de juny de l’any en 
curs.

2. Els documents a què es refereix l’apartat anterior són 
públics i els ciutadans tenen accés al seu contingut des de la 
seva aprovació.

En els estatuts de les agències estatals s’han d’incorporar 
els mecanismes necessaris per garantir aquest accés.

3. Les agències estatals, a través del president del Con-
sell Rector, han d’informar els departaments esmentats a 
l’article 14.2 sobre l’execució i el compliment dels objectius 
que fixi el contracte de gestió.

CAPÍTOL IV

Funcionament i mitjans

SECCIÓ 1a  CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

Article 16. Contractació.

1. La contractació de les agències estatals es regeix per 
la normativa aplicable al sector públic.

2. Les societats mercantils i fundacions creades o parti-
cipades majoritàriament per les agències estatals han d’ajus-
tar la seva activitat contractual, sempre, als principis de 
publicitat i concurrència.

Article 17. Patrimoni.

1. Les agències estatals, per al compliment dels seus 
fins, tenen un patrimoni propi, diferent del de l’Administració 
General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns i drets dels 
quals siguin titulars.

2. La gestió i administració dels béns i drets propis, així 
com d’aquells del Patrimoni de l’Estat que se’ls adscriguin 
per al compliment dels seus fins, s’ha d’exercir d’acord amb 
el que assenyalen els seus estatuts, amb subjecció, sempre, 
al que estableix per als organismes públics la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del patrimoni de les administracions públi-
ques.

3. Els estatuts de les agències estatals poden preveure 
que els béns immobles propis d’aquestes agències que dei-
xin de ser necessaris per al compliment dels seus fins puguin 
ser alienats per aquestes, amb la comunicació prèvia al 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

SECCIÓ 2a PERSONAL

Article 18. Personal de les agències estatals.

1. Sense perjudici del personal directiu que preveu l’ar-
ticle 23, el personal al servei de les agències estatals està 
constituït per:

a) El personal que estigui ocupant llocs de treball en 
serveis que s’integrin a l’agència estatal en el moment de la 
seva constitució.

b) El personal que s’incorpori a l’agència estatal des 
de qualsevol Administració pública pels corresponents 
procediments de provisió de llocs de treball que preveu 
aquesta Llei.

c) El personal seleccionat per l’agència estatal, per 
mitjà de proves selectives convocades a aquest efecte en els 
termes que estableix aquesta Llei.

2. El personal a què es refereixen les lletres a) i b) de 
l’apartat anterior manté la condició de personal funcionari, 
estatutari o laboral d’origen, d’acord amb la legislació apli-
cable.

3. El personal funcionari i estatutari es regeix per la 
normativa reguladora de la funció pública corresponent, 
amb les especialitats que preveu aquesta Llei i les que, de 
conformitat amb aquesta, estableixi l’estatut de cada agèn-
cia.

El personal laboral es regeix pel Text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març, i la resta de la normativa laboral.

Article 19. Procediments de selecció.

1. La selecció del personal a què es refereix l’article 
18.1.c) es realitza mitjançant convocatòria pública i d’acord 
amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com d’ac-
cés a l’ocupació pública de les persones amb discapacitat. A 
aquest efecte, i en el període previst en el contracte de gestió 
a què es refereix l’article 13 d’aquesta Llei, les agències esta-
tals han de determinar les necessitats de personal que s´ha 
de cobrir per mitjà de proves selectives. Aprovat el contracte 
de gestió, la previsió de necessitats de personal s’incorpora 
a l’oferta anual d’ocupació de la corresponent agència esta-
tal, que s’integra a l’oferta d’ocupació pública estatal, de 
conformitat amb el que estableixi la Llei anual de pressupos-
tos generals de l’Estat.

2. Les agències estatals han de seleccionar, a través 
dels seus òrgans de selecció, el seu personal laboral d’acord 
amb els requisits i principis establerts a l’apartat anterior.

Les convocatòries de selecció de personal funcionari les 
efectua el ministeri al qual estiguin adscrits els cossos o esca-
les corresponents, i, excepcionalment la mateixa agència 
mitjançant el conveni subscrit a aquest efecte.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la selec-
ció de personal directiu s’ha de fer de conformitat amb el que 
preveu l’article 23 d’aquesta Llei.

4. Els òrgans de representació del personal de l’agència 
s’han de tenir en compte en els processos de selecció que es 
portin a terme.

Article 20. Procediments de provisió de llocs de treball i 
mobilitat del personal funcionari.

1. Les agències estatals elaboren, convoquen i, a pro-
posta d’òrgans especialitzats en selecció de personal, reso-
len les corresponents convocatòries de provisió de llocs de 
treball de personal funcionari, de conformitat amb els princi-
pis generals i procediments de provisió establerts a la nor-
mativa de funció pública.

2. La mobilitat dels funcionaris destinats a les agències 
estatals pot estar sotmesa a la condició d’autorització prèvia 
en les condicions i amb els terminis que determinin els seus 
estatuts i d’acord amb la normativa de funció pública.

Article 21. Ordenació de llocs de treball.

1. Les agències estatals disposen de la seva relació de 
llocs de treball, elaborada i aprovada per la mateixa agència 
dins el marc d’actuació que, en matèria de recursos humans, 
estableixi el contracte de gestió.

2. El personal que presti els seus serveis a les agències 
estatals ha de veure reconegut el seu dret a la promoció dins 
d’una carrera professional avaluable, en el marc de l’estatut 
de l’empleat públic. Aquesta carrera ha de tenir elements que 
permetin criteris d’homogeneïtat dins d’agències del mateix 
àmbit, i s’han de proporcionar retribucions semblants per a 
nivells professionals semblants i possibilitar les mesures de 
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mobilitat entre el personal d’aquelles, sense perjudici del que 
preveu l’article 20.2.

Article 22. Règim retributiu.

1. Els conceptes retributius del personal funcionari i 
estatutari de les agències estatals són els establerts a la nor-
mativa de funció pública de l’Administració General de l’Estat 
i les seves quanties s’han de determinar en el marc del cor-
responent contracte de gestió, de conformitat amb el que 
estableixen l’esmentada normativa i les lleis de pressupos-
tos generals de l’Estat.

2. Les condicions retributives del personal laboral són 
les determinades en el conveni col·lectiu d’aplicació i en el 
respectiu contracte de treball i les seves quanties s’han de 
fixar d’acord amb el que indica l’apartat 1 anterior.

3. La quantia de la massa salarial destinada al comple-
ment de productivitat, o concepte equivalent del personal 
laboral, està sempre vinculada al grau de compliment dels 
objectius fixats en el contracte de gestió.

Article 23. Personal directiu.

1. El personal directiu de les agències estatals és el que 
ocupa els llocs de treball determinats com a tals en l’estatut 
de les mateixes agències atenent l’especial responsabilitat, 
competència tècnica i rellevància de les tasques que els 
siguin assignades.

2. El personal directiu de les agències estatals és nome-
nat i cessat pel Consell Rector a proposta dels òrgans execu-
tius, atenent criteris de competència professional i experièn-
cia entre titulats superiors preferentment funcionaris, i 
mitjançant un procediment que garanteixi el mèrit, la capaci-
tat i la publicitat.

El procés de provisió el poden dur a terme els òrgans de 
selecció especialitzats a què es refereix l’apartat 1 de l’article 
20, que han de formular una proposta motivada al director 
de l’agència estatal, incloent-hi tres candidats per a cada lloc 
que s’hagi de cobrir.

Quan el personal directiu de les agències tingui la condi-
ció de funcionari ha de continuar en la situació de servei actiu 
en el seu respectiu cos o escala o en el que correspongui 
d’acord amb la legislació laboral si es tracta de personal 
d’aquest caràcter.

3. L’estatut de les agències estatals pot preveure llocs 
directius de màxima responsabilitat a cobrir, en règim labo-
ral, mitjançant contractes d’alta direcció.

4. El personal directiu està sotmès, en el desenvolupa-
ment de les seves tasques, a avaluació d’acord amb els crite-
ris d’eficàcia, eficiència i compliment de la legalitat, respon-
sabilitat per la seva gestió i control de resultats en relació 
amb els objectius que li hagin estat fixats.

5. El personal directiu percep una part de la seva retri-
bució com a incentiu de rendiment, mitjançant el comple-
ment corresponent que valori la productivitat, d’acord amb 
els criteris i els percentatges que estableixi el Consell Rector, 
a proposta dels òrgans directius de l’agència estatal.

SECCIÓ 3a MITJANS ECONOMICOFINANCERS

Article 24. Recursos econòmics.

1. Les agències estatals es financen amb els recursos 
següents:

a) Les transferències consignades en els pressupostos 
generals de l’Estat.

b) Els ingressos propis que percebi com a contrapresta-
ció per les activitats que pugui realitzar, en virtut de contrac-
tes, convenis o disposició legal, per a altres entitats públi-
ques, privades o persones físiques.

c) L’alienació dels béns i valors que constitueixin el seu 
patrimoni.

d) El rendiment procedent dels seus béns i valors.

e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències i 
llegats i altres aportacions a títol gratuït d’entitats privades i 
de particulars.

f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques 
com a conseqüència del patrocini d’activitats o instal-
lacions.

g) Els altres ingressos de dret públic o privat que esti-
guin autoritzades a percebre.

h) Qualsevol altre recurs que els pugui ser atribuït.

2. En els casos previstos expressament en els estatuts, 
i només en la mesura que tinguin capacitat per generar 
recursos propis suficients, les agències es poden finançar 
amb càrrec als crèdits previstos en el capítol VIII dels pressu-
postos generals de l’Estat adjudicats d’acord amb procedi-
ments de concurrència pública i destinats a finançar projec-
tes de recerca i desenvolupament. La Llei de pressupostos 
generals de l’Estat de cada exercici ha d’establir els límits 
d’aquest finançament.

3. Els recursos que derivin dels apartats b), e), f) i g) del 
número 1 anterior, i no es prevegin inicialment en el pressu-
post de les agències estatals es poden destinar a finançar 
més despeses per acord del director.

Article 25. Endeutament.

1. El recurs a l’endeutament està prohibit a les agències 
estatals, llevat que per llei es disposi el contrari.

2. No obstant això, i per tal d’atendre desfasaments 
temporals de tresoreria, les agències estatals poden recórrer 
a la contractació de pòlisses de crèdit o préstec, sempre que 
el saldo viu no superi el 5% del seu pressupost.

CAPÍTOL V

Gestió econòmica financera

SECCIÓ 1a  PRESSUPOSTOS

Article 26. Avantprojecte de pressupost.

1. El Consell Rector ha d’elaborar i aprovar l’avantpro-
jecte de pressupost de l’agència, d’acord amb el que disposa 
el contracte de gestió i el que preveu l’article 27.1 següent.

2. L’avantprojecte de pressupost de l’agència ha de ser 
remès al ministeri d’adscripció per al seu examen, que l’ha 
de traslladar posteriorment al Ministeri d’Economia i 
Hisenda. Una vegada analitzat per aquest últim departament 
ministerial, l’avantprojecte s’incorpora al de pressupostos 
generals de l’Estat per a la seva aprovació pel Consell de 
Ministres i remissió a les Corts Generals, i es consolida amb 
el de les altres entitats que integren el sector públic estatal.

Article 27. Estructura, contingut i modificació del pressu-
post.

1. El Ministeri d’Economia i Hisenda estableix l’estruc-
tura del pressupost de les agències estatals, així com la docu-
mentació que s’hi ha d’adjuntar.

2. El pressupost de despeses de les agències estatals, 
en els termes que estableix aquesta secció, té caràcter limita-
tiu pel seu import global i caràcter estimatiu per a la distribu-
ció dels crèdits en categories econòmiques, amb l’excepció 
dels corresponents a despeses de personal que sempre 
tenen caràcter limitatiu i vinculant per la seva quantia total.

3. L’autorització de les variacions pressupostàries cor-
respon:

a) Al ministre d’Economia i Hisenda, les variacions de la 
quantia global del pressupost i les que afectin despeses de 
personal, a iniciativa del director i a proposta del Consell 
Rector, llevat de les que preveu la lletra següent.

b) Al director de la mateixa agència estatal totes les 
altres variacions, fins i tot en la quantia global quan siguin 
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finançades amb recursos derivats dels apartats b), e), f), i g) 
de l’article 24.1 per damunt dels inicialment pressupostats i 
hi hagi garanties suficients de la seva efectivitat, de la qual 
cosa se n’ha de donar compte de manera immediata a la 
Comissió de Control.

4. Els romanents de crèdit que resultin de la liquidació 
de l’exercici pressupostari no afectats al finançament del 
pressupost de l’exercici següent es poden aplicar al pressu-
post d’ingressos i es poden destinar a finançar increments de 
despeses per acord del director, de la qual cosa se n’ha de 
donar compte a la Comissió de Control. Els dèficits derivats 
de l’incompliment de les estimacions d’ingressos anuals es 
compensen en la forma que es prevegi en el contracte de 
gestió.

Article 28. Execució del pressupost.

L’execució del pressupost de les agències estatals corres-
pon als seus òrgans executius, que elaboren i remeten a la 
Comissió de Control, mensualment, un estat d’execució 
pressupostària.

SECCIÓ 2a COMPTABILITAT

Article 29. Comptabilitat.

1. Les agències estatals han d’aplicar els principis 
comptables que els correspongui d’acord amb el que esta-
bleix l’article 121 de la Llei general pressupostària, amb la 
finalitat d’assegurar l’adequat reflex de les operacions, els 
costos i els resultats de la seva activitat, així com de propor-
cionar dades i informació amb transcendència econòmica.

2. Correspon a la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat establir els criteris que requereixi l’aplicació de la 
normativa comptable a les agències estatals, en els termes 
que estableix la legislació pressupostària per a les entitats 
del sector públic estatal.

3. Les agències estatals disposen de:
a) Un sistema d’informació econòmica que:
i) Mostri, a través d’estats i informes, la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execu-
ció del pressupost.

ii) Proporcioni informació de costos sobre la seva acti-
vitat que sigui suficient per a una correcta i eficient adopció 
de decisions.

b) Un sistema de comptabilitat de gestió que permeti 
fer el seguiment del compliment dels compromisos assumits 
en el contracte de gestió.

4. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
estableix els requeriments funcionals i, si s’escau, els proce-
diments informàtics, que han d’observar les agències esta-
tals per complir el que disposa aquest article, d’acord amb el 
que disposa l’article 125 de la Llei general pressupostària.

Article 30. Comptes anuals.

1. Els comptes anuals de les agències estatals els ha de 
formular el director en el termini de tres mesos des del tanca-
ment de l’exercici econòmic. Una vegada auditats els comp-
tes per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
són sotmesos al Consell Rector, per a la seva aprovació 
abans del 30 de juny de l’any següent al que es refereixin.

2. Una vegada aprovats pel Consell Rector, els comptes 
s’han de remetre a través de la Intervenció General de l’Ad-
ministració de l’Estat al Tribunal de Comptes per a la seva 
fiscalització. La remissió a la Intervenció General s’ha de fer 
dins els set mesos següents a l’acabament de l’exercici eco-
nòmic.

SECCIÓ 3a CONTROL

Article 31. Control.

1. El control extern de la gestió econòmica financera de 
les agències estatals correspon al Tribunal de Comptes 
d’acord amb la seva normativa específica.

2. El control intern de la gestió econòmica financera de 
les agències estatals correspon a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, i s’ha de fer sota les modalitats de 
control financer permanent i d’auditoria pública, en les con-
dicions i en els termes que estableix la Llei general pressu-
postària. El control financer permanent l’han de fer les inter-
vencions delegades en les agències estatals, sota la 
dependència funcional de la Intervenció General de l’Admi-
nistració de l’Estat.

3. Sense perjudici del control que estableix el número 2 
anterior, les agències estatals estan sotmeses a un control 
d’eficàcia que han d’exercir, a través del seguiment del con-
tracte de gestió, els ministeris d’adscripció. Aquest control té 
per finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius 
i l’adequada utilització dels recursos assignats.

Disposició addicional primera. Autorització per a la creació 
de l’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públi-
ques i la Qualitat dels Serveis i Informe Anual al Congrés 
dels Diputats.

1. S’autoritza el Govern per crear l’Agència Estatal 
d’Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Ser-
veis, adscrita al Ministeri d’Administracions Públiques, que té 
com a objecte la promoció i realització d’avaluacions de les 
polítiques i programes públics la gestió dels quals correspon 
a l’Administració General de l’Estat, per afavorir l’ús racional 
dels recursos públics i l’impuls de la gestió de la qualitat dels 
serveis.

2. El Consell de Ministres ha d’aprovar anualment els 
programes i les polítiques públiques l’avaluació de les quals 
inclogui l’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públi-
ques i la Qualitat dels Serveis en el seu pla de treball.

3. L’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públi-
ques i la Qualitat dels Serveis ha de presentar anualment un 
informe al Congrés dels Diputats sobre l’activitat desplegada 
per les agències estatals, i els seus compromisos per millorar 
la qualitat dels serveis prestats als ciutadans.

4. L’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públi-
ques i de la Qualitat dels Serveis pot avaluar polítiques i 
programes públics gestionats per les comunitats autòno-
mes, amb el conveni previ amb aquestes i en els termes que 
el mateix conveni estableixi.

Disposició addicional segona. Autorització per a la creació 
de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.

1. S’autoritza el Govern per a la creació de l’Agència 
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, adscrita al Ministeri de la 
Presidència, que té com a objecte l’edició, publicació, impres-
sió, distribució, comercialització i venda del Butlletí Oficial de 
l’Estat i d’altres publicacions oficials.

2. L’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat té la consi-
deració de mitjà propi instrumental de l’Administració Gene-
ral de l’Estat i dels seus organismes i entitats de dret públic 
en les matèries que constitueixen els seus fins.

3. El seu estatut ha d’establir el règim jurídic i econò-
mic de les activitats dutes a terme com a mitjà propi de 
l’Administració General de l’Estat, de conformitat amb el 
que estableix el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 2/2000, de 16 de juny.
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Disposició addicional tercera. Autorització legal per a la 
creació d’agències estatals.

1. Tenint en compte la particular transcendència dels 
sectors d’activitat i dels serveis públics afectats, així com la 
conveniència que la seva gestió estigui dotada del marc de 
flexibilitat, responsabilitat per la gestió i control de resultats 
que preveu aquesta Llei, s’autoritza el Govern per crear les 
següents agències estatals amb els següents objectes i fina-
litats, i dins de les competències que correspon exercir a 
l’Administració General de l’Estat:

Consell Superior d’Investigacions Científiques, per al 
foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la 
recerca científica i tecnològica, de caràcter pluridisciplinari, 
amb la finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al 
desenvolupament econòmic, social i cultural, així com la for-
mació de personal i l’assessorament a entitats públiques i 
privades en aquestes matèries.

Agència Estatal Antidopatge d’Espanya, per a la realitza-
ció de les activitats materials de prevenció, de protecció de la 
salut i de lluita contra el dopatge en l’esport, així com l’execu-
ció i l’impuls d’una política d’investigació en matèria de con-
trol del dopatge i de la protecció de la salut de l’esportista.

Agència Estatal d’Immigració i Emigració, per al desen-
volupament i l’execució de les competències estatals en 
matèria de regulació i integració social dels immigrants, així 
com per a la programació i gestió de les diverses actuacions 
d’assistència i suport als emigrants espanyols a l’estranger.

Agència Estatal de Seguretat Aèria, per a l’execució de 
les funcions d’ordenació, supervisió i inspecció de la segure-
tat del transport aeri i dels sistemes de navegació aèria i de 
seguretat aeroportuària en els vessants d’inspecció i control 
de productes aeronàutics, d’activitats aèries i del personal 
aeronàutic. I també per a les funcions de detecció, anàlisi i 
avaluació dels riscos de seguretat en aquesta forma de trans-
port.

Agència Estatal de Seguretat del Transport Terrestre, per a 
la detecció, l’anàlisi i l’avaluació dels riscos de seguretat en 
els transports terrestres de competència estatal, així com per 
a l’exercici de les funcions d’inspecció i supervisió de la segu-
retat del sistema ferroviari, tant en relació amb les infraes-
tructures com amb l’operació ferroviària, en els àmbits de 
competència estatal.

Agència Estatal d’Arts Escèniques i Musicals, per a la pro-
moció, protecció i difusió de les arts escèniques i de la 
música en qualsevol de les seves manifestacions, el suport i 
la difusió dels artistes espanyols i el patrimoni musical, co-
reogràfic i dramàtic, així com la producció dels espectacles 
que afavoreixin aquests objectius.

Agència Estatal de Meteorologia, per al desenvolupa-
ment, la implantació i la prestació dels serveis meteorològics 
de competència de l’Estat i el suport a l’exercici d’altres polí-
tiques públiques i activitats privades, i contribuir així a la 
seguretat de béns i persones, i al benestar i el desenvolupa-
ment sostenible de la societat espanyola.

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, per al foment, la gestió i l’execució de les 
polítiques públiques de cooperació internacional per al des-
envolupament, adreçades a la lluita contra la pobresa i la 
consecució d’un desenvolupament humà sostenible en els 
països en desenvolupament.

Agència Estatal de Recerca en Biomedicina i Ciències de 
la Salut Carlos III, per al foment, el desenvolupament i la 
prestació de serveis cientificotècnics i de recerca en l’àmbit 
de la salut, mitjançant la realització de recerca bàsica i apli-
cada, avaluació, acreditació i prospectiva científica i tècnica, 
control sanitari, assessorament cientificotècnic i formació i 
educació sanitària en l’àmbit de la biomedicina i les ciències 
de la salut. Així mateix, ha de dur a terme accions encamina-
des al foment i la coordinació d’aquestes activitats en l’àmbit 
de l’Administració General de l’Estat.

Agència Estatal d’Avaluació, Finançament i Prospectiva 
de la Recerca Científica i Tècnica, per  al foment, el desenvo-

lupament, l’execució, l’assessorament i la prospectiva de les 
polítiques públiques de R+D, mitjançant l’avaluació de la 
recerca amb estàndards internacionals i la distribució com-
petitiva i eficient dels fons públics destinats a R+D.

2. Fins que no es procedeixi a la creació de les agències 
estatals previstes a l’apartat anterior, els òrgans i els organis-
mes públics que tinguin atribuïts els serveis que s’integren a 
les esmentades agències mantenen la seva actual configura-
ció i regulació.

Disposició addicional quarta. Assessorament jurídic i repre-
sentació i defensa en judici.

L’assistència jurídica, representació i defensa en judici de 
les agències estatals s’ha de dur a terme de conformitat amb 
la Llei 52/1997, de 24 de novembre, d’assistència jurídica de 
l’Estat i institucions públiques. Quan l’exerceixin advocats 
de l’Estat, aquests depenen orgànicament i funcionalment de 
l’Advocacia General de l’Estat –Direcció del Servei Jurídic 
de l’Estat.

Disposició addicional cinquena. Transformació d’organis-
mes públics en agències estatals.

1. S’autoritza el Govern perquè, en el termini de dos 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, procedeixi a 
transformar els actuals organismes públics els objectius i les 
activitats dels quals s’ajustin a la naturalesa de les agències 
estatals en els termes que preveu l’article 2, mitjançant reial 
decret del Consell de Ministres a iniciativa del ministre d’ads-
cripció del respectiu organisme públic i a proposta conjunta 
dels ministres d’Economia i Hisenda i d’Administracions 
Públiques.

2. S’exceptuen del que estableix el número anterior els 
organismes previstos a les disposicions addicionals 9a i 10a 
de la Llei d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat, que per llei disposin d’una especial auto-
nomia o independència funcional respecte a l’Administració 
General de l’Estat.

3. El règim jurídic del personal de les entitats públiques 
empresarials que es transformin en agència pot seguir sent 
laboral quan la seva llei de creació els hagi atorgat aquest 
caràcter.

4. Els organismes públics que no es transformin en 
agències estatals mantenen la regulació actual.

5. Als organismes de recerca científica i tècnica que es 
transformin en agències estatals els és aplicable el que dis-
posa la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació 
general de la recerca científica i tècnica, en el que no s’oposi 
a aquesta Llei.

6. Els organismes autònoms a què es refereix l’article 
3.1.f) del text refós de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques que es transformin en agències estatals 
segueixen mantenint el règim previst.

Disposició addicional sisena. Creació de nous organismes 
públics.

Amb caràcter general, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, els organismes públics que s’hagin de crear a 
l’Administració General de l’Estat, han d´adoptar la configu-
ració d’agències estatals, d’acord amb el procediment de 
l’article 3 d’aquesta Llei, sense perjudici del que estableix la 
disposició final primera.

Disposició addicional setena. Relacions amb les Corts 
Generals.

1. En el marc del que disposen els reglaments del Con-
grés i del Senat, els ministres dels departaments d’adscripció 
de les agències estatals i els presidents d’aquestes agències 
poden ser requerits per les comissions de les cambres a fi 
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d’informar sobre el desenvolupament del contracte de gestió 
i altres aspectes de la gestió d’aquelles.

2. Les agències estatals, a través del ministre d’adscrip-
ció corresponent, han de remetre anualment a les Corts 
Generals, o a les comissions parlamentàries corresponents, 
l’informe general d’activitat aprovat pel Consell Rector, rela-
tiu a les tasques de l’agència i al grau de compliment dels 
objectius.

Disposició addicional vuitena. Modificació d’òrgans col-
legiats.

S’autoritza el Govern perquè, mitjançant reial decret, 
suprimeixi o modifiqui la composició, adscripció i competèn-
cies dels òrgans col·legiats del Govern i de l’Administració 
General de l’Estat regulats per llei. No obstant això, si l’òrgan 
col·legiat té participació d’altres administracions públiques 
diferents de la de l’Estat o d’organitzacions representatives 
d’interessos socials, la seva modificació ha de respectar la 
seva presència en el mateix òrgan.

Disposició addicional novena.

En el termini de 12 mesos a partir de l’aprovació de la 
Llei, el Govern ha de remetre al Parlament un informe sobre 
els actuals organismes públics i fundacions per a la seva 
eventual transformació en agències o la conservació del 
mateix règim.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat.

L’article 43 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, es modi-
fica de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 43 queda redactat de la manera 
següent:

«1. Els organismes públics es classifiquen en:
a) Organismes autònoms.
b) Entitats públiques empresarials.
c) Agències estatals, que es regeixen per la seva 

normativa específica i, supletòriament, per aquesta 
Llei.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 43, que queda 
redactat de la manera següent:

«4. Les agències estatals s’adscriuen al ministeri 
que exerceixi la iniciativa en la seva creació. Les fun-
cions de direcció estratègica, avaluació i control de 
resultats i de l’activitat de les agències estatals s’articu-
len a través del contracte de gestió previst a la seva 
normativa reguladora.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin i facin complir aquesta Llei.

Madrid, 18 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 13012 INSTRUMENT de ratificació de la Convenció de 
les Nacions Unides contra la corrupció, feta a 
Nova York el 31 d’octubre de 2003. («BOE» 171, 
de 19-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 16 de setembre de 2005, el plenipotenciari 
d’Espanya nomenat en la forma escaient a aquest efecte va 
signar a Nova York la Convenció de les Nacions Unides con-
tra la corrupció, feta a Nova York el 31 d’octubre de 2003,

Vistos i examinats el preàmbul i els setanta-un articles de 
la Convenció,

Concedida per les Corts Generals l’autorització que pre-
veu l’article 94.1 de la Constitució,

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà d’aquest 
Instrument l’aprovo i ratifico, i prometo complir-la, observar-
la i fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva 
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més validesa i 
fermesa, mano expedir aquest Instrument de ratificació que 
signo, que segella i ratifica degudament el sotasignat minis-
tre d’Afers Exteriors i de Cooperació, amb la declaració 
següent:

«El Regne d’Espanya declara que l’expressió “territori 
especial” que conté l’apartat 13 de l’article 46 es refereix a les 
entitats integrades dins l’organització territorial dels estats 
Part, però no als territoris les relacions exteriors dels quals 
assumeixin aquests estats.»

Madrid, 9 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors
 i de Cooperació,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ

CONVENCIÓ DE LES NACIONS UNIDES
CONTRA LA CORRUPCIÓ

PREÀMBUL

Els estats Part en aquesta Convenció,
Preocupats per la gravetat dels problemes i les amena-

ces que planteja la corrupció per a l’estabilitat i seguretat de 
les societats pel fet de soscavar les institucions i els valors de 
la democràcia, l’ètica i la justícia i comprometre el desenvo-
lupament sostenible i l’imperi de la llei,

Preocupats també pels vincles entre la corrupció i altres 
formes de delinqüència, en particular la delinqüència orga-
nitzada i la delinqüència econòmica, inclòs el blanqueig de 
diners,

Preocupats també pels casos de corrupció que compor-
ten grans quantitats d’actius, els quals poden constituir una 
proporció important dels recursos dels estats, i que amena-
cen l’estabilitat política i el desenvolupament sostenible 
d’aquests estats,

Convençuts que la corrupció ha deixat de ser un pro-
blema local per convertir-se en un fenomen transnacional 
que afecta totes les societats i economies, cosa que fa essen-
cial la cooperació internacional per prevenir-la i lluitar-hi en 
contra,

Convençuts també que es requereix un enfocament 
ampli i multidisciplinari per prevenir i combatre eficaçment 
la corrupció,

Convençuts també que la disponibilitat d’assistència tèc-
nica pot desenvolupar un paper important perquè els estats 
estiguin en més bones condicions de poder prevenir i com-


