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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

1608 Reial decret 51/2018, de 2 de febrer, pel qual es modifica l’Estatut de l’Agència 
Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 
1730/2007, de 21 de desembre.

El Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels 
màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats, introdueix 
previsions que afecten la composició del Consell Rector de l’Agència Estatal Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, MP, d’ara endavant el CSIC. Aquesta composició 
està regulada a l’article 12 de l’Estatut del CSIC, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 
de desembre, pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques i se n’aprova l’Estatut.

L’article 6.2 del Reial decret 451/2012, de 5 de març, assenyala que, llevat de 
disposició legal en contra, el nombre màxim de membres del consell d’administració i 
òrgans superiors de govern o administració de les entitats no pot excedir els 15 membres 
en les del grup 1, com és el cas del CSIC.

Per aquesta raó, es fa necessari modificar la composició del Consell Rector del CSIC 
amb la finalitat d’adaptar-lo a la normativa vigent, reduint el seu nombre de membres a 
quinze, així com certs aspectes relatius al seu funcionament.

D’altra banda, se suprimeix el Comitè Interterritorial del CSIC, atès que les seves 
funcions d’anàlisi i proposta de mecanismes de coordinació de l’activitat científica i 
tecnològica entre el CSIC i les CA, així com de cooperació amb universitats, centres i 
instituts de recerca públics de titularitat no estatal, han estat assumits pel Consell de 
Política Científica, Tecnològica i d’Innovació, creat per la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la 
ciència, la tecnologia i la innovació.

Per això, aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació d’acord amb els 
quals han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes es 
posa de manifest el compliment dels principis de necessitat i eficàcia i que la norma és 
concorde al principi de proporcionalitat, atès que conté la regulació imprescindible per a la 
consecució dels objectius prèviament esmentats, i igualment s’ajusta al principi de seguretat 
jurídica. Quant al principi de transparència, la norma és una norma organitzativa, per la qual 
cosa està exempta dels diferents tràmits propis de la participació pública, això és, consulta 
pública i tràmits d’audiència i informació públiques. Per aquest mateix motiu que és una 
norma organitzativa, respecte al principi d’eficiència no cal parlar de càrregues administratives. 
Així mateix, respecte a la despesa pública s’ha d’assenyalar que no és necessària la 
modificació de cap partida pressupostària i, per tant, que l’impacte pressupostari és nul.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i del ministre 
d’Economia, Indústria i Competitivitat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 2 de febrer de 2018,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’Estatut de l’Agència Estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre.

L’Estatut de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, aprovat 
pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, queda modificat de la manera següent:
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U. Se suprimeix la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 7.
Dos. La lletra d) de l’apartat 2 de l’article 11 queda redactada de la manera següent:

«d) Presidir el Comitè Científic Assessor.»

Tres. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Composició del Consell Rector.

1. El Consell Rector està integrat pel president de l’Agència, que també n’és 
del Consell, i pels consellers següents:

a) Un conseller en representació del Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat i un per cadascun dels ministeris següents: Hisenda i Funció Pública; 
Presidència i per a les Administracions Territorials; Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; 
Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient; i Energia, Turisme i Agenda Digital; 
tots ells amb rang mínim de director general o equivalent i proposats pels seus 
ministres respectius.

b) Cinc consellers designats pel titular del Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat entre professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la recerca 
científica i el desenvolupament tecnològic. Un d’aquests consellers el proposa el 
Consell d’Universitats, i en aquest cas es pot preveure un suplent. Per a tots ells, la 
durada del mandat és de quatre anys.

c) Tres consellers designats per les organitzacions sindicals més 
representatives. La durada del seu mandat és de quatre anys.

2. Els consellers els nomena el titular del Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat.

En la designació dels consellers cal atenir-se al que disposa la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, respecte a la 
presència equilibrada de dones i homes en aquest òrgan col·legiat.

3. El secretari del Consell Rector és designat per aquest a proposta del 
president del CSIC, i assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

4. El president pot invitar a les sessions del Consell Rector personal expert per 
raó de la matèria, que hi tenen veu però no vot.

5. El Consell Rector ha d’establir el procediment de substitució del president 
en el desenvolupament de les seves sessions, en cas d’absència del seu titular.

6. El Consell Rector es reuneix almenys tres vegades l’any en sessió ordinària. 
El president pot acordar reunions extraordinàries tantes vegades com sigui necessari 
per al desenvolupament de les funcions que el Consell Rector té encomanades, a 
iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç dels seus membres, els quals poden 
participar en l’elaboració de l’ordre del dia d’aquestes reunions.»

Quatre. Se suprimeix l’article 16.

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, 2 de febrer de 2018.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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