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Disposició final primera. Facultats d’aplicació i desple-
gament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per
dictar les disposicions generals que siguin necessàries
per a l’aplicació i el desplegament del que disposa aquest
Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 d’octubre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERI D’ECONOMIA
23256 REIAL DECRET 1204/2002, de 20 de novem-

bre, pel qual es regula l’Observatori de la Petita
i Mitjana Empresa. («BOE» 286, de 29-11-2002.)

Els reials decrets 1873/1997, de 12 de desembre,
i 2659/1998, de 14 de desembre, van definir l’Obser-
vatori de la Petita i Mitjana Empresa com un fòrum d’in-
tercomunicació permanent, destinat a fer un seguiment
adequat de l’evolució d’aquest co�ectiu empresarial a
Espanya, així com per avaluar la informació existent, ela-
borar nous estudis i conèixer en profunditat el conjunt
dels problemes que l’afecten, per tal de proposar les
solucions més convenients per al co�ectiu.

Els canvis de l’entorn econòmic i el dinamisme del
sector empresarial aconsellen l’adaptació permanent
dels instruments amb els quals compten les polítiques
públiques orientades al suport, el foment i l’estímul de
la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (PI-
ME). D’altra banda, és necessari reflectir, en l’ordenació
normativa de l’Observatori, els canvis que s’han produït
en l’estructura administrativa com a conseqüència de
la modificació de la del Ministeri d’Economia.

D’acord amb això, aquest Reial decret recull l’adap-
tació de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa a
les circumstàncies que configuren el marc actual en què
es desenvolupa la política espanyola de les PIME. Aquest
marc ha quedat establert fonamentalment mitjançant els
articles 2 i 8 del Reial decret 1371/2000, de 19 de
juliol, i l’article 1 del Reial decret 777/2002, de 26 de
juliol, que estableixen l’estructura orgànica bàsica del
Ministeri d’Economia.

En aquesta nova estructura administrativa, l’Obser-
vatori de la Petita i Mitjana Empresa s’ha de configurar
com un instrument d’anàlisi, debat i difusió de les qües-
tions més actuals d’interès per a les petites i mitjanes
empreses del nostre país, sense perjudici d’operar com
a fòrum d’intercomunicació entre els agents que duen
a terme la política de les PIME, fer un seguiment adequat
de l’evolució d’aquest co�ectiu empresarial a Espanya,
avaluar la informació existent, emprendre nous treballs
i proporcionar un coneixement millor dels problemes que
afecten les PIME, així com proposar-los les solucions
més convenients.

D’aquesta manera, l’Observatori reforça el paper inter-
locutor entre l’Administració General de l’Estat amb les
petites i mitjanes empreses, mitjançant les organitza-

cions empresarials que en formen part i amb les comu-
nitats autònomes, com a actors en l’execució de la polí-
tica de les PIME a Espanya. Així mateix, la presència
a l’Observatori d’experts de prestigi i experiència pro-
fessional reconeguts en les diferents matèries contri-
bueix a enriquir el contingut de les deliberacions i pro-
postes, alhora que garanteix la pluralitat d’enfocaments
en una panoràmica tan àmplia com la de l’entramat
empresarial del nostre país.

En virtut d’això, escoltades les comunitats autònomes,
a proposta del ministre d’Economia, amb l’aprovació prè-
via del ministre d’Administracions Públiques i la delibe-
ració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 15 de novembre de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Mitjançant aquest Reial decret es regula la nova com-
posició, organització i funcions de l’Observatori de la
Petita i Mitjana Empresa, òrgan co�egiat consultiu, asses-
sor i de co�aboració en les matèries que afecten les
petites i mitjanes empreses per afavorir-ne i facilitar-ne
la creació, el desenvolupament i les possibilitats com-
petitives, que queda adscrit al Ministeri d’Economia mit-
jançant la Secretaria d’Estat d’Energia, Desenvolupament
Industrial i de la Petita i Mitjana Empresa.

Article 2. Composició.

El Ple de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa
està integrat pels membres següents:

1. President: el secretari d’Estat d’Energia, Desen-
volupament Industrial i de la Petita i Mitjana Empresa.

2. Vicepresident: el director general de Política de
la Petita i Mitjana Empresa.

El president del Ple de l’Observatori s’ha de substituir
pel vicepresident en casos de vacant, absència, malaltia
o una altra causa legal.

3. Vocals:

a) Dotze vocals, en representació de l’Administració
General de l’Estat i els seus organismes autònoms, amb
categoria, almenys, de director general, que correspo-
nen: dos al Ministeri d’Economia; dos al Ministeri de
Treball i Afers Socials; un al Ministeri d’Hisenda; un al
Ministeri de Ciència i Tecnologia; un al Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació; un al Ministeri de Foment;
un al Ministeri de Medi Ambient; un al Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques; un a l’Institut Nacional d’Esta-
dística, i un a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes.

b) Dinou vocals en representació de les 17 comu-
nitats autònomes, i de les ciutats de Ceuta i Melilla, que,
amb l’acceptació expressa prèvia, són designats a pro-
posta del conseller o del responsable, a l’òrgan de govern
territorial, de la política per a les petites i mitjanes empre-
ses.

c) Un representant de les entitats locals, designat
per l’associació d’àmbit estatal amb una implantació més
gran.

d) Set vocals en representació de les organitzacions
empresarials d’àmbit estatal i intersectorial més repre-
sentatives.

e) Sis experts, designats entre persones amb una
preparació tècnica especial i una experiència professio-
nal reconeguda en matèries que afectin les petites i mit-
janes empreses.
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Com a secretari del Ple, amb veu però sense vot,
ha d’actuar el subdirector general de Suport a les Petites
i Mitjanes Empreses, que pertany a la Direcció General
de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

Article 3. Nomenament i mandat.

El nomenament de vocals de l’Observatori de la Petita
i Mitjana Empresa l’ha de fer el ministre d’Economia,
a proposta dels òrgans corresponents de l’Administració
General de l’Estat, de les administracions de les comu-
nitats autònomes i de les organitzacions que hi són repre-
sentades. En el cas dels experts, a proposta de la Direcció
General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El mandat dels membres de l’Observatori és de dos
anys, i aquest nomenament es pot renovar per un altre
període de la mateixa durada.

La condició de membre de l’Observatori es perd quan
cessa en el càrrec que va determinar-ne el nomenament,
per expiració del mandat o per una altra causa legal.

Article 4. Funcions.

L’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa fa les
funcions següents:

a) Analitzar aspectes, qüestions, problemes o
accions de política de les PIME que responguin a ini-
ciatives del Govern de la Nació o dels governs auto-
nòmics, o que siguin assumides per aquests a proposta
d’altres organismes i institucions. Aquestes anàlisis
poden tenir la forma d’estudis, informes o llibres blancs
i es duen a terme de la manera que es determini en
cada cas.

b) Fer el seguiment de les polítiques que desenvo-
lupen les administracions públiques a favor de les PIME,
així com de l’evolució d’aquestes polítiques, per tal de
millorar-ne el marc referencial i ampliar-lo.

c) Elaborar informes i elevar propostes en els dife-
rents àmbits de decisió que incideixen en la viabilitat
i el desenvolupament de les PIME; per fer-ho es poden
so�icitar dades, informes i documentació a altres depar-
taments o entitats i demanar assistència tècnica espe-
cialitzada.

d) Crear i desenvolupar eines de gestió que per-
metin superar les limitacions i augmentar l’eficàcia de
les PIME i, així mateix, possibilitar-los l’accés a aquestes
eines.

e) Proposar mesures que aconsegueixin l’optimitza-
ció o el desenvolupament dels sistemes d’informació i
comunicació de la Direcció General de Política de la Peti-
ta i Mitjana Empresa, de manera que es garanteixi l’accés
de les PIME a aquests instruments i mesures.

Els objectius últims del debat són identificar i inter-
canviar criteris, experiències i pràctiques millors, que
s’han de presentar com a ponències, per assolir les con-
clusions oportunes. Per la proximitat i rellevància s’ha
de prestar una atenció especial a l’experiència europea
i dels països de l’OCDE.

Article 5. Règim de funcionament.

El Ple de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa
es reuneix almenys dues vegades l’any o quan el pre-
sident el convoca.

Al si de l’Observatori es poden constituir comissions
de treball, a les reunions de les quals es poden convocar
representants de les administracions públiques i dels sec-

tors implicats, que actuen com a assessors en les matè-
ries que s’hi tracten.

L’Observatori ha d’establir les normes pròpies de fun-
cionament. En el que no preveuen aquest Reial decret
i les normes de funcionament és aplicable el que disposa
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Disposició addicional primera. Mitjans de funciona-
ment de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa.

El funcionament del nou Observatori de la Petita i
Mitjana Empresa no comporta cap increment de la des-
pesa pública i és atès amb els mitjans materials i de
personal existents en el Ministeri d’Economia.

Disposició addicional segona. Constitució.

L’Observatori s’ha de constituir dins dels dos mesos
següents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i
les administracions i organitzacions que el componen
han de proposar els representants en el termini de trenta
dies comptats a partir de l’entrada en vigor esmentada.

La convocatòria per a la sessió constitutiva l’ha de
fer el secretari d’Estat d’Energia, Desenvolupament
Industrial i de la Petita i Mitjana Empresa.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 1873/1997, de 12
de desembre, pel qual es crea l’Observatori de la Petita
i Mitjana Empresa, i el Reial decret 2659/1998, de 14
de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
1873/1997, de 12 de desembre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de novembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
per a Afers Econòmics
i ministre d’Economia,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERI DE DEFENSA
23338 REIAL DECRET 1244/2002, de 29 de novem-

bre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés d’es-
trangers a la condició de militar professional de
tropa i marineria. («BOE» 287, de 30-11-2002.)

La Llei 32/2002, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal
de les Forces Armades, amb l’objecte de permetre l’accés
d’estrangers a la condició de militar professional de tropa
i marineria amb una relació de serveis de caràcter tem-
poral, que es regeix exclusivament per la Llei esmentada,
n’autoritza el desplegament reglamentari a fi de con-
cretar certes condicions i procediment d’accés, així com
determinar les especificitats necessàries en la trajectòria
professional d’aquest co�ectiu.


