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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
591 REIAL DECRET 1730/2007, de 21 de desembre, pel que es crea l’Agència 

Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i se n’aprova l’Estatut.

Tant Espanya com el conjunt dels estats de la Unió Europea han optat per erigir-se 
com a societats basades en el coneixement amb la finalitat de garantir el seu futur en un 
context marcat pel desenvolupament sostenible. Per assolir una societat d’aquesta 
naturalesa, a banda d’una elevada activitat en matèria de recerca científica i tecnològica, 
és necessari disposar d’un conjunt d’estructures sòlidament assentades que garanteixin 
la contínua generació de coneixement i l’impuls cap a la seva transformació en elements 
que contribueixin a millorar el benestar social. No debades a les administracions dels 
estats de la Unió Europea generalment hi ha organitzacions de recerca que compleixen 
un ampli ventall de funcions per garantir el seu desenvolupament cientificotecnològic. 
Aquestes organitzacions gaudeixen d’instruments de gestió propis i duen a terme la seva 
activitat col·laborant amb altres agents del sistema de ciència i tecnologia,  i en la majoria 
dels casos són autèntics articuladors del desenvolupament de l’activitat investigadora 
dels seus estats.

En línia amb els seus homòlegs europeus, Espanya té un conjunt d’organismes 
públics de recerca que generen coneixement i proporcionen serveis cientificotecnològics 
a les administracions públiques. Entre aquests, el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques té un paper central en la política científica i tecnològica de l’Administració 
General de l’Estat, exerceix funcions que abracen des de la recerca bàsica fins a la 
prestació de serveis vinculades a les diferents àrees de coneixement, i articula el sistema 
de ciència i tecnologia espanyol a través de la col·laboració amb altres institucions, 
especialment amb les universitats i els hospitals. Si bé el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques ha dut a terme una important tasca al llarg de la seva història, el seu 
rendiment podria millorar notablement si se’l dotés de competències que li permetessin 
funcionar amb més agilitat i autonomia.

La Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis 
públics, a la disposició addicional tercera, estableix que el Govern està autoritzat per 
transformar la figura jurídica del Consell Superior d’Investigacions Científiques en la 
d’agència estatal. L’objecte del present Reial decret és aprovar l’esmentada transformació 
i l’Estatut que ha de regular el funcionament de l’Agència Estatal que es crea amb 
aquesta finalitat.

En línia amb les institucions homòlogues al Consell Superior d’Investigacions 
Científiques en l’àmbit europeu, l’Estatut que es presenta té un enfocament poc 
reglamentista amb la finalitat que l’Agència es pugui adaptar amb facilitat al ritme canviant 
de l’activitat investigadora, de manera que gran part del que concerneix a la regulació del 
funcionament intern es relega a la seva aprovació per part del Consell Rector.

Així mateix, l’Estatut només fixa l’estructura orgànica bàsica de l’Agència i per a la 
resta de la seva organització només n’estableix les categories, i atorga al Consell Rector 
aquesta competència organitzativa dins del marc del contracte de gestió. Amb això es 
disposa d’un Estatut que té validesa a mitjà i a llarg termini i que a la vegada permet a 
l’Agència adaptar-se amb facilitat a les demandes del moment, capacitat essencial en un 
entorn canviant com el de la recerca científica i el desenvolupament tecnològic.

El Reial decret conté un únic article pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques i se n’aprova l’Estatut, cinc disposicions addicionals, cinc 
de transitòries, una de derogatòria i una de final, a més de l’articulat de l’Estatut, que 
consta de 42 articles organitzats en sis capítols.
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El capítol I preveu a les disposicions de caràcter general com ara la denominació i la 
naturalesa, l’adscripció i la seu, i l’objecte i les funcions. Així mateix, regula tant la creació 
com la participació en altres entitats.

El capítol II té quatre seccions i regula l’estructura organitzativa de l’Agència. A la 
primera secció es presenta la classificació dels diferents tipus d’òrgans: de govern, 
executius, de suport i directius, i s’hi estableix el règim aplicable als òrgans col·legiats i 
de govern. Així mateix, s’hi estructura la generació de la normativa interna i s’hi fixen els 
actes i les resolucions que posen fi a la via administrativa. A la segona secció s’estableixen 
les funcions dels òrgans de govern, Presidència i Consell Rector, i s’hi estableix la 
composició d’aquest últim. La Presidència és concep amb caràcter executiu. A la secció 
tercera s’estableixen l’estructura i les funcions dels òrgans de suport, la Comissió de 
Control, el Comitè Científic Assessor, el Comitè Interterritorial, i el Comitè d’Ètica. 
Finalment, a la secció quarta s’estableixen l’estructura i les funcions dels òrgans directius 
de primer nivell, vicepresidències i Secretaria General.

El capítol III regula l’organització de l’activitat del CSIC. S’hi estableixen els principis 
d’actuació i s’hi regula l’estructura del contracte de gestió, així com el procediment per 
elaborar-lo i aprovar-lo. Igualment, s’hi estableixen els mecanismes d’elaboració del pla 
d’acció anual, la memòria o l’informe general d’activitat i els comptes anuals. Als dos 
últims articles del capítol s’estableixen els criteris generals per a l’organització i l’avaluació 
de l’activitat investigadora.

El capítol IV regula el funcionament i els mitjans de l’Agència Estatal CSIC i consta 
de dues seccions. A la primera secció s’estableix la normativa corresponent a la 
contractació i al patrimoni. A la segona, el règim i els mecanismes d’accés i selecció del 
personal. Així mateix, en aquesta secció es regula el règim retributiu, la carrera 
professional i la prestació a temps parcial.

El capítol V estableix el règim economicofinancer, pressupostari, de comptabilitat, 
intervenció i control financer de l’Agència Estatal CSIC i, així mateix, s’hi fixa l’adscripció 
de la intervenció delegada. Finalment, el capítol VI recull el que fa referència a 
l’assessorament jurídic i la representació i defensa en judici.

En virtut d’això, a iniciativa del Ministeri d’Educació i Ciència, a proposta conjunta 
dels ministres d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 
21 de desembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Creació de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i 
aprovació del seu Estatut.

En virtut de l’autorització que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 28/2006, 
de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, el present Reial 
decret té per objecte la creació de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC), i amb aquesta finalitat s’aprova l’Estatut de l’Agència esmentada, el 
text del qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional primera. Constitució de l’Agència Estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques.

1.  La constitució de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques 
es produeix amb la celebració de la reunió constitutiva del seu Consell Rector, que ha de 
tenir lloc en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

2.  Una vegada constituïda l’Agència, queda suprimit l’Organisme Autònom Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, i l’Agència se subroga en la totalitat dels seus béns, 
drets i obligacions.
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Disposició addicional segona. Supressió d’òrgans.

Queden suprimits els òrgans següents de l’Organisme Autònom Consell Superior 
d’Investigacions Científiques:

a) El Consell Rector.
b) La Junta de Govern.
c) El president.
d) La Vicepresidència d’Investigació Científica i Tècnica.
e) La Vicepresidència d’Organització i Relacions Institucionals.
f) La Secretaria General.
g) La Subdirecció General de Programació, Seguiment i Documentació Científica.
h) La Subdirecció General de Relacions Internacionals.
i) La Subdirecció General d’Actuació Econòmica.
j) La Subdirecció General de Recursos Humans.
k) La Subdirecció General d’Obres i Infraestructures.

Disposició addicional tercera. Incorporació de personal.

S’incorpora com a personal de l’Agència Estatal CSIC el que figuri en la data de la 
seva constitució en la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom CSIC. Els 
funcionaris que passen a formar part del personal al servei de l’Agència perquè ocupen 
llocs de treball als quals corresponen funcions assignades a l’Agència resten en servei 
actiu en el seu cos o escala d’origen, i conserven la mateixa situació, antiguitat i grau que 
tenien, amb els mateixos drets i obligacions que tenien en el moment de la integració. El 
personal laboral que passa a formar part del personal al servei de l’Agència perquè 
ocupa llocs de treball als quals corresponen funcions assignades a l’Agència s’integra en 
la plantilla de l’Agència, amb els mateixos drets i obligacions que tenia en el moment de 
la integració.

Disposició addicional quarta. Estructura orgànica.

Les variacions que es puguin produir en l’estructura orgànica del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques en aplicació de l’Estatut o de les seves normes de 
desplegament s’han de reflectir, d’acord amb la normativa vigent, en la relació de llocs 
de treball de l’Agència.

Disposició addicional cinquena. Personal de cossos docents universitaris que presten 
els seus serveis en el CSIC.

1. El personal pertanyent als cossos de professors titulars i de catedràtics d’universitat 
que exerceixi llocs de treball en el CSIC corresponents a les escales enumerades a l’article 
30.a.1r de l’Estatut que s’aprova mitjançant el present Reial decret percep les seves 
retribucions, mentre ocupi els llocs esmentats, d’acord amb el règim retributiu específic 
que preveu l’article 33 del mateix Estatut.

2. Així mateix, el CSIC pot incloure el personal que preveu l’apartat anterior i el 
pertanyent als cossos esmentats que presti serveis en la seva universitat destinat en 
instituts mixtos amb el CSIC en les seves convocatòries d’accés mitjançant promoció 
interna a les escales de professors de recerca, investigadors científics i científics titulars 
del CSIC.

Disposició transitòria primera. Elaboració del contracte de gestió.

El Consell Rector de l’Agència Estatal CSIC ha d’aprovar i remetre als departaments 
competents, en el termini de tres mesos des de la seva constitució, la primera proposta 
de contracte de gestió a què es refereix l’article 24.2 del present Estatut. Excepcionalment, 
el primer contracte de gestió ha de tenir un període de vigència que finalitzi el 31 de 
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desembre de 2009. Fins que no s’aprovi el contracte de gestió previst, és aplicable el Pla 
inicial d’actuació de l’Agència que conté la memòria que acompanya el present Reial 
decret.

Disposició transitòria segona. Règim transitori dels òrgans de l’Organisme Autònom 
Consell Superior d’Investigacions Científiques.

1. Els òrgans col·legiats de govern i assessorament que estableix i regula l’Estatut de 
l’Organisme Autònom Consell Superior d’Investigacions Científiques, aprovat pel Reial 
decret 1945/2000, d’1 de desembre, i disposicions de desplegament, continuen exercint 
les seves funcions fins que no es constitueixi el Consell Rector.

2. Els òrgans de l’organisme autònom Consell Superior d’Investigacions Científiques 
continuen transitòriament exercint les seves funcions mentre no es produeixi el 
nomenament del personal directiu de l’Agència. Les subdireccions generals subsisteixen 
transitòriament fins que es creïn les vicepresidències adjuntes o secretaries generals 
adjuntes que les substitueixin, d’acord amb el que disposen els articles 18.5  
i 19.2 de l’Estatut.

Disposició transitòria tercera. Percepció de retribucions.

Els funcionaris i la resta de personal que estiguin afectats per les modificacions 
orgàniques que estableix l’Estatut segueixen percebent els seus drets amb càrrec als 
crèdits a què aquells s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament i 
les adaptacions pressupostàries que, si s’escau, siguin necessàries.

Disposició transitòria quarta. Permanència d’unitats administratives.

Les unitats administratives de l’Organisme Autònom CSIC subsisteixen i mantenen la 
seva organització i funcions fins que s’aprovi la relació de llocs de treball de l’Agència 
Estatal CSIC.

Disposició transitòria cinquena. Règim pressupostari transitori.

L’Agència gestiona des del moment de la seva constitució efectiva el pressupost de 
l’Organisme Autònom CSIC fins que s’aprovi un pressupost definit en els termes que 
preveu la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis 
públics.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que estableix el present Reial decret i específicament el Reial decret 1945/2000, d’1 de 
desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Organisme Autònom Consell Superior 
d’Investigacions Científiques.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ESTATUT DE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS 
CIENTÍFIQUES

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Denominació i naturalesa.

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és una agència estatal per a la 
recerca científica i el desenvolupament tecnològic, amb personalitat jurídica diferenciada, 
patrimoni i tresoreria propis, autonomia funcional i de gestió, plena capacitat jurídica i d’obrar i 
de durada indefinida, i li corresponen les potestats administratives que calguin per al compliment 
dels seus fins, en els termes que disposa la normativa que li és aplicable.

Article 2. Adscripció i seu.

1. El CSIC està adscrit al Ministeri d’Educació i Ciència a través de la Secretaria 
d’Estat d’Universitats i Investigació.

2. El CSIC té la seu institucional a Madrid, amb centres, instituts i unitats distribuïts 
per Espanya i també a l’exterior.

Article 3. Règim jurídic.

1. El CSIC es regeix per la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la 
millora dels serveis públics, per les disposicions del present Estatut i, supletòriament, per 
les previsions normatives que li siguin aplicables d’acord amb l’article 2, apartat 2, de 
l’esmentada Llei.

2. Al CSIC li és aplicable el que disposa 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 la Llei 28/2006, 
de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics

Article 4. Objecte.

L’objecte del CSIC és el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la 
recerca científica i tecnològica, de caràcter multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a 
l’avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la 
formació de personal i a l’assessorament a entitats públiques i privades en aquestes 
matèries.

Article 5. Funcions.

Per donar compliment al que estableix el seu objecte, les funcions del CSIC, aplicables 
a totes les àrees cientificotècniques, són:

a) Realitzar recerca científica i tecnològica i, si s’escau, contribuir a fomentar-la.
b) Transferir els resultats de la recerca científica i tecnològica a institucions públiques 

i privades.
c) Proporcionar serveis cientificotècnics a l’Administració General de l’Estat, així com 

a altres administracions i institucions públiques i privades.
d) Impulsar la creació d’entitats i empreses de base tecnològica.
e) Contribuir a la creació d’entitats competents per a la gestió de la transferència i la 

valoració de la tecnologia.
f) Formar investigadors.
g) Formar experts a través de cursos d’alta especialització.
h) Fomentar la cultura científica en la societat.
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i) Gestionar instal·lacions cientificotècniques que li siguin encomanades al servei del 
sistema de recerca científica i desenvolupament tecnològic.

j) Participar en els òrgans i organismes internacionals que li encomani el Ministeri 
d’Educació i Ciència.

k) Participar en els òrgans i organismes nacionals que li encomani el Ministeri 
d’Educació i Ciència.

l) Participar en el disseny i la implementació de les polítiques científiques i 
tecnològiques del Ministeri d’Educació i Ciència.

m) Col·laborar amb altres institucions, tant nacionals com internacionals, en el foment 
i la transferència de la ciència i la tecnologia, així com en la creació i el desenvolupament 
de centres, instituts i unitats de recerca científica i tecnològica.

n) Col·laborar amb les universitats en les activitats de recerca científica i 
desenvolupament tecnològic i en l’ensenyament de postgrau.

ñ) Informar, assistir i assessorar en matèria de ciència i tecnologia a entitats públiques 
i privades.

o) Formar experts en gestió de la ciència i la tecnologia.
p) Col·laborar en l’actualització de coneixements en ciència i tecnologia del professorat 

d’ensenyaments no universitàries.
q) Donar suport a la realització de polítiques sectorials definides per l’Administració 

General de l’Estat mitjançant l’elaboració d’estudis tècnics o activitats de recerca 
aplicada.

r) Qualssevol altres encaminades a potenciar la recerca científica i tecnològica que li 
atribueixi la normativa aplicable o li encomani el Govern.

Article 6. Creació i participació en altres entitats.

Per complir les funcions que estableix l’article anterior, amb l’informe previ vinculant del 
Ministeri d’Educació i Ciència, el CSIC, en el marc del contracte de gestió, pot participar o 
crear, pels procediments legalment aplicables, entitats públiques o privades, com ara 
societats mercantils, fundacions, consorcis i qualsevol altre tipus d’ens amb personalitat 
jurídica, mitjançant acord del Consell Rector. Quan la participació del CSIC en aquestes 
entitats sigui majoritària, els són aplicables els principis de publicitat i concurrència en la 
contractació.

CAPÍTOL II

Organització

Secció primera. Organització, règim de funciOnament 
i incOmpatibilitatS

Article 7. Òrgans de govern, executius i de suport.

1. Els òrgans de govern del CSIC són el president i el Consell Rector.
2. L’òrgan executiu del CSIC és el president.
3. Són òrgans col·legiats de suport al president i al Consell Rector:

a) La Comissió de Control.
b) El Comitè Científic Assessor.
c) El Comitè Interterritorial.
d) El Comitè d’Ètica.

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

Article 8. Règim del Consell Rector i dels òrgans de suport col·legiats.

El Consell Rector i els òrgans col·legiats de suport es regeixen pel que disposen el 
present Estatut i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
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públiques i del procediment administratiu comú, així com les normes de funcionament que, 
si s’escau, aprovin d’acord amb el que estableix el capítol II del títol II de la dita Llei.

Article 9. Règim d’incompatibilitat aplicable al president.

El president està sotmès al règim d’incompatibilitat d’activitats i control d’interessos 
que estableix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i al que 
estableixen les disposicions de desplegament. Quan tingui la condició de funcionari ha 
d’estar en la situació de serveis especials.

Article 10. Actes i resolucions del Consell Rector i del president.

1. L’Agència ha de dictar les normes internes necessàries per al compliment del seu 
objecte i per al seu funcionament, que poden adoptar la forma de:

a) Resolucions del Consell Rector, que ha de subscriure el president
b) Resolucions i circulars del president.

2. Posen fi a la via administrativa els actes i resolucions que adoptin el Consell Rector 
i el president en l’exercici de les seves funcions. Contra aquests actes es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, sense perjudici del recurs potestatiu de reposició que 
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Secció SegOna. ÒrganS de gOvern

Article 11. President del CSIC.

1. El president del CSIC i del seu Consell Rector és nomenat i separat per reial decret 
del Consell de Ministres, a proposta del titular del Ministeri d’Educació i Ciència, entre 
persones amb experiència acreditada en recerca i en gestió d’R+D i té dedicació exclusiva 
per exercir les funcions que estableix el present article. En els casos d’absència, vacant o 
malaltia, el president del CSIC és substituït, excepte en la funció com a president del Consell 
Rector, pels vicepresidents en l’ordre descrit a l’article 18.

2. Corresponen al president del CSIC les funcions següents:

a)  Encarregar-se de la representació institucional del CSIC.
b) Presidir el Consell Rector, així com vetllar per l’execució dels seus acords.
c) Informar el Ministeri d’Educació i Ciència i els ministeris d’Administracions 

Públiques i d’Economia i Hisenda sobre l’execució i el compliment d’objectius fixats al 
contracte de gestió.

d) Presidir el Comitè Científic Assessor i el Comitè Interterritorial.
e)  Encarregar-se de la representació legal del CSIC.
f) Acordar les variacions pressupostàries en els termes i amb els límits fixats a l’article 

27 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol.
g) Acordar l’aplicació dels romanents de tresoreria no afectats a finançar increment 

de despeses, d’acord amb els límits fixats a l’article 27 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol.
h) Administrar els crèdits per a despeses dels pressupostos del CSIC.
i) Subscriure tot tipus de contractes, convenis o negocis jurídics en nom del CSIC en 

el seu àmbit de competències, d’acord amb la normativa aplicable i amb els que disposa 
el present Estatut.

j) Proposar al Consell Rector l’aprovació i modificació de les relacions de llocs de 
treball del CSIC, en el marc fixat al contracte de gestió.

k) La selecció, previ conveni, si s’escau, a l’efecte i la provisió de llocs de treball de 
personal funcionari i la contractació de personal laboral de l’Agència.

l) Exercir el comandament superior de tot el personal del CSIC.
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m) Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament del personal directiu, així 
com la determinació dels criteris i percentatges d’assignació dels seus incentius al 
rendiment.

n) Atorgar les llicències que preveu l’article 19.2 de la Llei 13 /1986, de 14 d’abril.
ñ) Aprovar i comprometre les despeses, reconèixer les obligacions econòmiques, 

efectuar els lliuraments corresponents, així com la rendició de comptes del CSIC.
o) Les altres facultats i funcions que li atribueixin el present Estatut i el Consell Rector 

del CSIC o li encomanin les disposicions vigents, així com les no atribuïdes expressament 
als altres òrgans del CSIC.

3. El president pot delegar les funcions pròpies que consideri oportunes i siguin 
susceptibles de delegació en els vicepresidents, en el secretari general, i en els altres 
òrgans que en depenen. Són indelegables les previstes als paràgrafs f), g), j), l), i m) de 
l’apartat anterior.

4. El president pot sol·licitar de la totalitat dels òrgans col·legiats i unipersonals que 
regula el present Estatut els informes i dictàmens que siguin necessaris per al correcte 
exercici de les funcions encomanades.

5. El president disposa d’un gabinet que exerceix funcions d’assessorament i suport.

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) Quatre consellers en representació del Ministeri d’Educació i Ciència i un per 
cadascun dels ministeris següents: Economia i Hisenda, Administracions Públiques, 
Indústria, Turisme i Comerç, Sanitat i Consum i Medi Ambient, 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’Educació i Ciència entre 
professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la recerca científica i el desenvolupament 
tecnològic. La durada del mandat és de quatre anys.

c) Dos consellers entre els vocals del Comitè Interterritorial regulat a l’article 16. El 
procediment per designar-los i la durada del mandat s’han de determinar mitjançant acord 
del Comitè esmentat. Els designats han de pertànyer a la categoria de l’apartat b) de 
l’article 16.

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

e) Un rector designat pel Consell d’Universitats. La durada del mandat és de quatre 
anys.

2. Els consellers els nomena el titular del Ministeri d’Educació i Ciència.
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 les persones que consideri 

oportunes, 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 quatre vegades l’any en sessió ordinària. El 

president pot acordar reunions extraordinàries tantes vegades com sigui necessari per a 
l’exercici de les funcions que el Consell Rector té encomanades, a iniciativa pròpia o a 
petició d’almenys un terç dels seus membres.

Article 13. Funciones del Consell Rector.

Són funcions del Consell Rector les següents:

a) Aprovar la proposta del contracte de gestió a què fa referència l’article 24 d’aquest 
Estatut.
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b) Aprovar el Pla d’acció anual i el Pla d’acció plurianual del CSIC, així com els criteris 
quantitatius i qualitatius de mesurament del seu compliment i del grau d’eficiència, en el 
marc del contracte de gestió.

c) Aprovar la proposta d’oferta d’ocupació pública del CSIC per integrar-la en l’oferta 
d’ocupació pública estatal, en el marc del que autoritzin els contractes de gestió.

d) Aprovar les normes de desplegament del present Estatut pel que fa a l’organització 
i el funcionament de l’exercici de l’activitat del CSIC tant en l’àmbit general com en l’àmbit 
dels seus centres, instituts i unitats.

e) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos del CSIC i de la contracció d’obligacions 
de caràcter plurianual dins dels límits fixats al contracte de gestió i proposar al Ministeri 
d’Economia i Hisenda les variacions en la quantia global del pressupost i les que afectin 
les despeses de personal a què fa referència l’article 27.3 de la Llei 28/2006, de 18 de 
juliol, a iniciativa del president.

f) Realitzar el seguiment, la supervisió i el control superiors de l’Agència i aprovar 
l’informe ordinari d’activitat i tots els extraordinaris que consideri necessaris sobre la gestió, 
amb la valoració dels resultats obtinguts i la consignació de les deficiències observades, 
que s’han de trametre al Ministeri d’Educació i Ciència

g) Aprovar, amb l’informe previ vinculant del Ministeri d’Educació i Ciència, la creació 
i participació de l’Agència en les entitats públiques o privades a què es refereix l’article 6.

h) Aprovar els comptes anuals i, si s’escau, la distribució del resultat de l’exercici, 
d’acord amb la legislació pressupostària.

i) Aprovar els criteris i procediments de selecció del personal de l’Agència.
j) El nomenament i cessament dels titulars dels òrgans directius, així com la 

determinació dels criteris d’assignació dels seus incentius al rendiment, a proposta del 
president.

k) A proposta del president, aprovar i modificar les relacions de llocs de treball del 
CSIC, en el marc fixat al contracte de gestió.

l) Acordar, a proposta del president, la creació i supressió de centres, instituts o unitats 
de recerca científica i desenvolupament tecnològic pròpies del CSIC, o reconèixer com a 
centres mixtos, amb l’informe previ del Ministeri d’Educació i Ciència, els que es creïn 
mitjançant convenis de col·laboració o per entitats en què el CSIC hi tingui participació, dins 
de les disponibilitats pressupostàries i de les previsions del Ministeri d’Educació i Ciència. 
Aquesta competència s’ha de desenvolupar en el marc del que autoritzin els contractes de 
gestió.

m) El control de la gestió del president i l’exigència al president de les responsabilitats 
que escaiguin.

n) Dictar les normes de funcionament del mateix Consell Rector en el que no preveu 
el present Estatut, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ñ) Qualssevol altres que li atribueixin el present Estatut o la resta de la normativa 
aplicable.

Secció tercera. ÒrganS de SupOrt

Article 14. Comissió de Control.

1. En el si del Consell Rector es constitueix la Comissió de Control les funcions de la 
qual són:

a) Conèixer els informes que s’elaborin sobre el desenvolupament i l’execució del 
contracte de gestió amb objecte d’avaluar els nivells de compliment de resultats de 
l’Agència.

b) Conèixer els comptes de l’Agència i vigilar el compliment dels requeriments 
formals.
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c) Conèixer els resultats del control portat a terme per qualsevol dels òrgans i 
organismes als quals es refereix l’article 40 i analitzar i, si s’escau, proposar, les estratègies 
encaminades a corregir debilitats de gestió posades de manifest als informes.

d) Impulsar l’adequació i integritat dels sistemes de gestió interns.
e) Determinar la informació economicofinancera que s’ha de subministrar al Consell 

Rector i la seva periodicitat.

2. La Comissió de Control està integrada per un mínim de tres i un màxim de cinc 
membres d’entre els vocals del Consell Rector designats per aquest òrgan, que no tinguin 
responsabilitats de gestió en l’Agència i que han de tenir formació i coneixements en 
matèria de gestió, confecció de pressupostos i tasques de control en el sector públic estatal 
i que d’entre ells n’han d’elegir un president. La Comissió de Control es reuneix de manera 
ordinària una vegada al trimestre.

3. L’interventor delegat assisteix a les reunions de la Comissió de Control amb veu i 
sense vot.

Article 15. Comitè Científic Assessor.

1. Hi ha un Comitè Científic Assessor de caràcter permanent, integrat per científics i 
tecnòlegs de les diferents àrees de coneixement en què està distribuïda l’activitat científica 
del CSIC, amb la funció d’informar i assessorar en aspectes cientificotecnològics la 
Presidència del CSIC i el Consell Rector. A aquests efectes, el Comitè Científic Assessor 
ha d’emetre informe preceptivament sobre els assumptes següents:

a) El contracte de gestió i els plans d’acció plurianual.
b) La creació, modificació, ordenació, supressió i avaluació dels centres, instituts i 

unitats de recerca.
c) Qualssevol altres que els encomanin la Presidència o el Consell Rector.

2. És presidit pel president del CSIC i en formen part, com a vocals, els vicepresidents. 
La composició de la resta dels vocals i les seves normes de funcionament s’han de 
determinar per acord del Consell Rector. En tot cas, s’ha de garantir la presència del 
personal científic del CSIC.

3. La Presidència pot crear i suprimir totes les comissions d’assessorament addicionals 
que consideri necessàries per a assumptes específics no inclosos entre els assignats al 
Comitè Científic Assessor. En aquest marc funciona la Comissió de Dones i Ciència del CSIC 
perquè assessori en els aspectes relatius a la implementació, el seguiment i l’avaluació dels 
plans d’igualtat de gènere.

Article 16. Comitè Interterritorial.

Amb la finalitat d’analitzar i proposar mecanismes de coordinació de l’activitat científica 
i tecnològica de l’Agència amb els plans de recerca científica i desenvolupament tecnològic 
dels governs autonòmics amb els quals hi hagi convenis de col·laboració amb el CSIC i de 
cooperació amb les universitats, centres i instituts de recerca públics de titularitat no estatal, 
hi ha un Comitè Interterritorial presidit pel president de l’Agència i integrat per:

a) Fins a un màxim de disset vocals nomenats pel president a proposta dels consellers 
competents en matèria de recerca científica i tecnològica de cadascuna de les comunitats 
autònomes.

b) Fins a un màxim de 18 vocals nomenats pel president, un dels quals actua com a 
secretari.

Article 17. Comitè d’Ètica.

Hi ha un Comitè d’Ètica de caràcter consultiu i permanent, encarregat de reflexionar, emetre 
informes i formular recomanacions sobre els principis ètics i deontològics relatius a l’activitat 
investigadora. La composició i les normes de funcionament del Comitè les aprova el Consell 
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Rector, i la seva presidència correspon a un dels seus membres. Així mateix, el Comitè pot crear 
subcomitès especialitzats.

Secció quarta ÒrganS directiuS

Article 18. Vicepresidències.

1. El CSIC té tres vicepresidències: la Vicepresidència d’Investigació Científica i 
Tècnica, la Vicepresidència d’Organització i Relacions Institucionals i la Vicepresidència 
de Relacions Internacionals. Sense perjudici del comandament superior exercit pel 
president, a aquestes vicepresidències els corresponen les funcions que recullen els 
apartats següents.

2. Vicepresidència d’Investigació Científica i Tècnica. Aquesta Vicepresidència exerceix 
les funcions següents:

a) Direcció de la planificació, seguiment i coordinació de la recerca científica i tècnica 
i de la transferència de coneixement.

b) Direcció de la planificació i coordinació de la dotació de personal científic i tècnic i 
d’infraestructures científiques als centres, instituts i unitats.

c) Direcció de les coordinacions d’àrees cientificotècniques i dels programes de 
recerca intramurs i en col·laboració.

d) Direcció de la gestió de grans instal·lacions cientificotècniques i de l’avaluació de 
caràcter cientificotècnic.

e) Direcció de la planificació, seguiment i coordinació de les activitats de captació i 
formació de personal investigador i de personal tècnic.

f) Direcció de la gestió de la participació del CSIC en convocatòries competitives en 
l’àmbit estatal i autonòmic.

3. Vicepresidència d’Organització i Relacions Institucionals. Aquesta Vicepresidència 
exerceix les funcions següents:

a) Direcció de la coordinació de l’organització de centres, instituts i unitats.
b) Direcció de la coordinació de la implementació de la gestió de qualitat
c) Direcció de les relacions institucionals i de les coordinacions institucionals.
d) Direcció de la política editorial i del sistema d’informació cientificotècnica del 

CSIC.
e) Direcció de les activitats de foment de la cultura científica.

4. Vicepresidència de Relacions Internacionals. Aquesta Vicepresidència exerceix 
les funcions següents:

a) Direcció de la planificació i impuls de les relacions internacionals en l’àmbit europeu i 
internacional.

b) Direcció de la coordinació de la participació del CSIC en Comitè de Presidents de 
Consells Europeus d’Investigació (EUROHORCS) i en la Fundació Europea per a la Ciència 
(ESF).

c) Direcció de la planificació, coordinació i seguiment de la participació del CSIC en 
convocatòries competitives i en la cogestió de programes en l’àmbit europeu i 
internacional.

d) Direcció de la gestió de contractes amb organismes internacionals.

5. Sota la direcció funcional de les vicepresidències se situen les vicepresidències adjuntes 
que també tenen la consideració d’òrgan directiu, així com altres unitats. Totes les vicepresidències 
adjuntes les crea el Consell Rector en el marc del contracte de gestió o, si s’escau, del Pla inicial 
d’acció.
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Article 19. Secretaria General.

1. Correspon a la Secretaria General, sense perjudici del comandament superior 
exercit pel president, l’exercici de les funcions següents:

a) Direcció del personal de l’Agència.
b) Direcció del funcionament de l’organització administrativa.
c) Direcció de la gestió economicofinancera i pressupostària i el control intern.
d) Direcció de la gestió patrimonial, de la contractació, i de les obres i 

infraestructures.
e) Direcció de la planificació, l’impuls i la gestió del desenvolupament informàtic en el 

CSIC.

2. Sota la direcció funcional de la Secretaria General se situen les secretaries generals 
adjuntes, que també tenen la consideració d’òrgan directiu, així com altres unitats. Totes 
les secretaries generals adjuntes les crea el Consell Rector en el marc del contracte de 
gestió o, si s’escau, del Pla inicial d’actuació.

Article 20. Altres òrgans directius.

A més de les vicepresidències, les vicepresidències adjuntes, la Secretaria General i les 
secretaries generals adjuntes, tenen la consideració d’òrgan directiu:

a) El Gabinet del President.
b) Els llocs de coordinadors de xarxes científiques que són creats pel Consell Rector, 

en el marc del que s’estableixi al contracte de gestió o, si s’escau, al Pla inicial d’actuació. 
Els titulars d’aquests llocs són responsables de la direcció i coordinació de les xarxes 
constituïdes per investigadors d’un o diversos centres o instituts i, si s’escau, conjuntament 
amb investigadors d’altres institucions nacionals o internacionals quan aquestes funcions 
recaiguin en el CSIC i així ho determini el Consell Rector.

Article 21. Nomenament i règim del personal directiu.

Els llocs de personal directiu són proveïts per funcionaris titulats superiors, i perceben el 
complement de destí corresponent als llocs de treball de nivell 30, excepte els coordinadors 
de xarxes científiques, que es proveeixen en règim laboral mitjançant contracte d’alta 
direcció; tots aquests mitjançant procediments que garanteixin el mèrit, la capacitat i la 
publicitat. Els seus titulars, atenent criteris de competència professional i experiència, són 
nomenats pel Consell Rector a proposta del president. Quan tinguin la condició de funcionaris 
han de romandre en situació de servei actiu en el seu respectiu cos o escala.

CAPÍTOL III

Organització de l’activitat del CSIC

Article 22. Principis d’actuació.
El CSIC exerceix l’activitat establerta a les funcions que recull l’article 5 basant-se en 

el principi de qualitat, en la gestió transparent per objectius, l’avaluació interna i externa 
dels seus resultats i el seu reflex en els incentius al rendiment del personal i en la 
responsabilitat del seu personal directiu i dels titulars d’òrgans de suport i de govern.

Article 23. Contracte de gestió.

1. L’activitat del CSIC s’exerceix d’acord amb el Pla d’acció anual i el Pla d’acció 
plurianual, sota la vigència del contracte de gestió pertinent i d’acord amb aquest.
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2. El contracte de gestió ha d’establir com a mínim, i per al període de la seva vigència, 
que és de quatre anys, els aspectes següents:

a) Els objectius a assolir, els resultats a obtenir i, en general, la gestió a dur a 
terme.

b) Els plans necessaris per assolir els objectius, amb especificació dels marcs 
temporals corresponents i dels projectes associats a cadascuna de les estratègies i els 
seus terminis 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 a aportar per aconseguir els 
objectius.

e) Els efectes associats al grau de compliment dels objectius establerts pel que fa a 
exigència de responsabilitat per la gestió dels òrgans de govern i de suport 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 a seguir per cobrir els dèficit anuals que, si s’escau, es puguin 
produir per insuficiència dels ingressos reals respecte dels estimats i les conseqüències de 
responsabilitat en la gestió que, si s’escau, deriven d’aquests dèficits.

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

3. Al 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 incompliment 
d’objectius.

Article 24. Elaboració i aprovació del contracte de gestió.

1. La proposta del contracte de gestió, que té en compte els resultats obtinguts en 
relació amb els plans d’acció anuals i el Pla d’acció plurianual anterior, l’elabora la 
Presidència, que l’eleva al Consell Rector.

2. El Consell Rector ha d’aprovar la proposta i trametre-la al Ministeri d’Educació i 
Ciència perquè l’aprovi en el primer trimestre de l’últim any de vigència de l’anterior 
contracte de gestió, i els pressupostos generals de l’Estat poden preveure una dotació 
condicionada a la formalització efectiva del contracte de gestió.

3. L’aprovació del contracte de gestió té lloc mitjançant ordre conjunta dels ministeris 
d’Educació i Ciència, d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, en un termini 
màxim de tres mesos a comptar de la seva presentació. En el cas que no s’aprovi en 
aquest termini, el contracte de gestió anterior manté la seva vigència.

Article 25. El Pla d’acció anual, la memòria anual o informe general de activitat i els 
comptes anuals.

1. El Consell Rector, a proposta del president, 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 i els plans d’acció plurianual.

b) La memòria anual o informe general d’activitat corresponent a l’any immediatament 
anterior, abans del 30 de juny de l’any en curs.

c) Els comptes anuals acompanyats de l’informe d’auditoria de comptes, abans del 
30 de juny de l’exercici següent.

2. Sense perjudici de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de la informació 
dels comptes anuals a què fa esment l’article 136.4 de la Llei 47/2003, general pressupostària, 
els documents a què es refereix l’apartat anterior són públics, i els ciutadans tenen accés 
al seu contingut des que s’aproven, a través de la seva consulta als servidors d’informació 
del CSIC o a la seu de l’Agència.
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3. El president del CSIC, amb l’estudi i informe previs del Consell Rector, ha d’informar 
els ministeris d’Educació i Ciència, d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda 
sobre l’execució i compliment dels objectius fixats al contracte de gestió.

Article 26. Organització de l’activitat investigadora.

1. L’activitat investigadora del CSIC s’exerceix a través dels centres, instituts i unitats 
propis o mixtos en col·laboració amb altres entitats, i en aquest últim cas poden tenir personalitat 
jurídica pròpia. El Consell Rector ha de regular el procediment de creació, modificació i 
supressió dels centres, instituts i unitats, la seva organització interna i règim de funcionament 
i la seva agrupació en àrees o seccions cientificotècniques. Aquesta organització i règim de 
funcionament s’han de determinar en el termini màxim de sis mesos després de la constitució 
del Consell Rector.

2. El règim de funcionament dels centres, instituts i unitats s’ha d’organitzar tenint en 
compte l’existència d’òrgans de govern, col·legiats i unipersonals. En tot cas, en la 
constitució dels òrgans col·legiats s’ha de garantir l’existència de representació del 
personal. A més, i per dur a terme els seus fins, els instituts i les unitats es poden organitzar 
en departaments i unitats de serveis administratius i/o tècnics i els centres, en instituts i/o 
departaments.

3. Entre els centres, en el si del CSIC i/o en col·laboració amb altres entitats, es poden 
crear centres nacionals d’investigació quan el volum de les infraestructures necessàries per 
dur a terme la seva activitat així ho aconsellin, quan encaixin amb l’estratègia nacional de 
recerca científica i tecnològica i quan es produeixi la integració en el CSIC d’entitats de recerca 
abans independents. Aquests poden tenir nous instituts i unitats de recerca i/o estar formats 
pels ja existents en les entitats que el formen. El Consell Rector n’ha de regular la creació, 
modificació i supressió.

Article 27. Avaluació de l’activitat investigadora.

Almenys cada quatre anys el CSIC ha de sotmetre la seva activitat investigadora a 
l’avaluació de l’Agència Estatal d’Avaluació, Finançament i Prospectiva de la Investigació 
Científica i Tècnica, prevista a la disposició addicional tercera de la Llei 28/2006, de 18 de 
juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics.

CAPÍTOL IV

Funcionament i mitjans

Secció primera. cOntractació i patrimOni

Article 28. Contractació.

La contractació del CSIC es regeix per la normativa aplicable al sector públic estatal amb 
les especificitats previstes per als organismes públics de recerca.

Article 29. Patrimoni.

1. Per complir les seves finalitats, el CSIC té un patrimoni propi i diferent del de 
l’Administració General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns i drets dels quals sigui 
titular.

2. La gestió i administració dels béns i drets propis, així com dels del patrimoni de 
l’Estat que se li adscriguin per complir les seves finalitats, s’han d’exercir d’acord amb el 
que assenyala aquest Estatut i amb el que estableix per als organismes públics la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
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3. Correspon al president del CSIC acordar l’adquisició per qualsevol títol, l’ús i 
l’arrendament dels béns immobles i drets que siguin necessaris per als fins de la institució, 
amb l’informe previ favorable del ministre d’Economia i Hisenda.

4. Els béns immobles propis del CSIC que deixin de ser necessaris per complir els 
seus fins poden ser alienats per acord del president, amb la comunicació prèvia al Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

Secció SegOna. perSOnal

Article 30. Règim de personal.

El personal pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques està format 
per:

A) Els funcionaris de les escales especials adscrites al Ministeri d’Educació i Ciència 
a través del Consell Superior d’Investigacions Científiques:

1r Personal funcionari cientificoinvestigador pertanyent a les escales següents del 
grup A de classificació:

a) Professors d’investigació.
b) Investigadors científics.
c) Científics titulars.

2n Personal funcionari amb funcions connexes amb la recerca pertanyent a l’escala de 
titulats superiors especialitzats, escala del grup A de classificació.

B) Els funcionaris pertanyents a les escales dels organismes públics d’investigació i 
d’altres cossos i escales de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes 
i de les universitats diferents dels esmentats a l’apartat A) anterior, que ocupin llocs de 
treball en el Consell Superior d’Investigacions Científiques, d’acord amb el que determinin 
les relacions de llocs de treball.

C) El personal laboral fix i temporal del Consell Superior d’Investigacions Científiques, el 
qual es regeix per la legislació laboral i el conveni col·lectiu aplicable.

En el marc de la normativa vigent, el CSIC, amb la convocatòria pública prèvia, garantint 
els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i d’acord amb el que estableix l’article 31, pot 
establir contractes amb caràcter indefinit i dedicació a temps complet amb els investigadors 
que hagin estat contractats conforme a les previsions de l’article 17.1.b de la Llei 13/1986 
de 14 d’abril, i que en l’exercici de la seva activitat hagin superat amb criteris d’excel·lència 
l’avaluació corresponent. La finalitat del contracte és dur a terme les funcions del CSIC i 
prioritàriament tasques de recerca científica i desenvolupament tecnològic.

D) El personal que el Consell Superior d’Investigacions Científiques, en la seva qualitat 
d’organisme de recerca, pot incorporar als seus centres i instituts, constituït per:

1r Personal amb contracte formatiu en pràctiques a què es refereix l’article 17.1.b) de 
la Llei 13/1986, de 14 d’abril.

2n Personal científic, tècnic i de suport contractat per a l’execució de projectes i 
activitats investigadores, d’acord amb el que estableix l’article 17.1.a) de la Llei 13/1986, 
de 14 d’abril, respectant, si s’escau, els termes i condicions establerts pels organismes i 
ens finançadors dels projectes respectius, per a la selecció del qual el Consell Rector, a 
proposta de la Comissió de Selecció, ha d’establir procediments específics basats en 
l’agilitat i l’especialització, amb garantia  dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i 
capacitat.

3r Personal contractat per altres institucions per dur a terme funcions de recerca científica 
o tècnica i que, amb el conveni previ a l’efecte, presti els seus serveis en el CSIC. Aquest 
personal no té relació laboral amb el CSIC.

4t Personal investigador en formació, d’acord amb el que preveu el Reial decret 
63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en 
formació.
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Article 31. Accés i selecció de personal.

1. Aprovat el contracte de gestió, les necessitats de recursos humans de l’activitat del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques s’incorporen a l’oferta d’ocupació pública 
del CSIC, que s’integra en la de l’Estat d’acord amb el que estableixin les normes singulars 
que es dictin per adequar les de funció pública a les característiques del personal 
investigador.

2. Els processos d’ingrés de personal funcionari de les escales enumerades a l’article 
30.A) d’aquest Estatut i els altres que s’encomanin al CSIC, la selecció del personal laboral i 
la provisió de llocs de treball els du a terme una Comissió de Selecció de caràcter permanent, 
d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i s’han d’ajustar als criteris 
generals establerts en les normes singulars que es dictin per adequar les de funció pública a 
les característiques del personal investigador en el conveni col·lectiu aplicable al personal 
laboral i en la normativa de desplegament.

3. La composició de la Comissió de Selecció l’aprova el Consell Rector. Les 
convocatòries de processos selectius estableixen la col·laboració amb la Comissió de 
Selecció d’assessors i experts en funció de les especialitats científiques, tecnològiques o 
tècniques que siguin objecte d’avaluació, i en tot cas s’han de garantir l’agilitat i objectivitat 
dels processos selectius.

Article 32. Autorització per a la realització de tasques relacionades amb la recerca 
científica i tecnològica dins i fora de l’àmbit orgànic del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques.

1. El personal destinat en el Consell Superior d’Investigacions Científiques pot ser 
autoritzat a realitzar tasques relacionades amb la recerca científica i tècnica fora de l’àmbit 
orgànic del Consell, com ara col·laborar amb el Pla nacional d’investigació científica, 
desenvolupament i innovació tecnològica i assistir-lo,  les derivades de convenis de 
col·laboració subscrits per l’Agència, o les que tinguin relació amb la col·laboració en 
projectes de recerca que no es duguin a terme en l’àmbit del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques. El personal funcionari manté la situació de servei actiu i continua percebent 
les retribucions corresponents al seu lloc de treball. Igualment pot ser autoritzat a exercir 
tasques docents en els programes d’ensenyament de les universitats públiques, amb els 
límits que fixa la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. En totes aquestes circumstàncies, el personal destinat per dur a terme tasques 
fora de l’àmbit orgànic del CSIC no té vincle jurídic amb l’empresa o institució a la qual hagi 
estat cedit temporalment.

2. El CSIC, amb l’acord previ de la institució corresponent, pot autoritzar l’adscripció 
temporal, a temps complet o parcial, de personal científic, experts en desenvolupament 
tecnològic i altres especialistes relacionats amb activitats de recerca científica i tecnològica 
que prestin els seus serveis en departaments ministerials, comunitats autònomes, 
universitats, organismes públics de recerca i entitats públiques i privades. Aquest personal 
no té vincle jurídic amb el CSIC.

3. La concessió d’aquestes autoritzacions les du a terme el president, qui en determina 
el temps màxim de durada i també la possibilitat de renovació, tenint en compte les tasques 
que s’hagin de dur a terme en cada cas. Així mateix, pot revocar les autoritzacions concedides 
en el cas de finalitzar les causes d’interès per al CSIC en les quals es va justificar 
l’autorització.

4. El personal al qual es concedeixi l’autorització per dur a terme les tasques a què 
es refereix l’apartat 1 d’aquest article està obligat a comunicar qualsevol variació que es 
produeixi en les condicions que van motivar la concessió de l’autorització, i a complir el 
que preveuen la normativa vigent i la normativa interna que reguli aquest tipus 
d’autoritzacions.

5. En tot cas, el personal autoritzat en el marc d’aquest article està sotmès a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.
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Article 33. Règim retributiu.

1. El règim retributiu aplicable al personal funcionari del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques és el que estableixen les normes generals de la funció pública 
i les normes singulars que es dictin per adequar les de funció pública a les característiques 
del personal investigador, amb les peculiaritats que siguin aplicables. El règim retributiu del 
personal laboral és el que estableixen l’Estatut dels treballadors i el conveni col·lectiu 
aplicable.

2. El personal del CSIC pot percebre els complements associats a l’avaluació de la 
seva activitat en els termes que estableix l’Estatut del personal docent o investigador i en 
el marc de les normes singulars que es dictin per adequar les de funció pública a les 
característiques del personal investigador. L’avaluació s’ha de portar a terme des de la 
data d’ingrés en la corresponent escala o després de subscriure un contracte indefinit i, en 
tot cas, ha d’estar vinculada al grau de compliment dels objectius fixats al contracte de 
gestió, d’acord amb el que preveuen els articles 22.3 i 23.4 de la Llei 28/2006, de 18 de 
juliol.

3. El personal del Consell Superior d’Investigacions Científiques pot percebre el 
complement de productivitat generat segons el que disposa l’article 18.2 de la Llei 
13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i 
tècnica.

4. El president pot establir incentius retributius, a través del complement de 
productivitat, vinculats al compliment d’objectius, per l’exercici de funcions institucionals en 
el CSIC, els seus centres, instituts o unitats, que no impliquin l’ocupació d’un lloc de treball 
específic. El règim d’aquests incentius l’ha d’aprovar el Consell Rector.

Article 34. Carrera professional.

1. El personal funcionari de les escales adscrites a l’Agència CSIC, així com la resta 
del personal funcionari que hi està destinat, exerceix la seva carrera professional en 
l’Agència d’acord amb el que estableixen les previsions de l’Estatut bàsic d’empleat públic 
i, en el cas del personal investigador, d’acord amb les normes singulars que es dictin per 
adequar les de funció pública a les característiques d’aquest personal. Es promou 
l’aprovació d’una normativa específica relativa al personal investigador que exerceixi la 
carrera professional en les seves modalitats científica, tècnica i de gestió especialitzada en 
recerca.

2. La carrera professional del personal laboral es porta a terme d’acord amb les 
previsions del conveni col·lectiu aplicable a aquest personal.

Article 35. Prestació a temps parcial.

El personal de recerca destinat en el CSIC pot prestar serveis a temps parcial amb 
jornada reduïda i amb reducció proporcional de retribucions, en funció del que estableixin 
les relacions de llocs de treball. Les reduccions de jornada aplicables s’han de regular per 
acord del Consell Rector.

 CAPÍTOL V

Gestió pressupostària i econòmic financera

Article 36. Règim econòmic, financer, de comptabilitat i control.

1. El règim economicofinancer, de comptabilitat i de control del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, és el que estableixen la Llei 28/2006, de 18 de juliol, 
d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, i altres disposicions vigents en la matèria.
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2. La gestió de la tresoreria de l’Agència s’ha de dur a terme d’acord amb el que 
estableixen els articles 108 i 109 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària.

Article 37. Finançament.

1. El CSIC es finança amb recursos següents:

a) Les transferències consignades en els pressupostos generals de l’Estat.
b) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per les activitats que pugui 

dur a terme, en virtut de contractes, convenis o disposició legal, per a altres entitats 
públiques, privades o persones físiques.

c) Els ingressos provinents de 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) Les transferències de fons públics derivades de la participació en convocatòries 

competitives de finançament de projectes o d’ajudes a la recerca.
h) Els altres ingressos de dret públic o privat que estigui autoritzat a percebre.
i) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

2. El CSIC es pot finançar amb càrrec als crèdits que preveu el capítol VIII dels 
pressupostos generals de l’Estat adjudicats mitjançant concurrència pública i destinats a 
finançar projectes de recerca i desenvolupament, amb els límits que estableix anualment la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat i en la mesura que tingui capacitat per generar 
recursos propis suficients.

3. Els recursos que derivin de les lletres b), e), f) i h) de l’apartat 1 anterior i no es 
prevegin inicialment en el pressupost de l’Agència es poden destinar a finançar despeses 
superiors per acord del president del CSIC.

4. El CSIC pot realitzar la contractació de pòlisses de crèdit o préstec sempre que el 
saldo pendent no superi el 5% del seu pressupost i quan això sigui necessari per atendre 
desfasaments temporals de tresoreria, entenent com a tals les situacions de falta de liquiditat 
que es puguin produir ocasionalment i de manera excepcional.

Article 38. Règim pressupostari.

1. A proposta del president, el Consell Rector ha d’aprovar l’avantprojecte de 
pressupost, d’acord amb el que disposa el contracte de gestió o d’acord amb la seva 
proposta, i amb l’estructura que estableixi el Ministeri d’Economia i Hisenda, i l’ha de 
trametre al Ministeri d’Educació i Ciència per al seu examen i posterior trasllat al Ministeri 
d’Economia i Hisenda. Una vegada analitzat per aquest últim Departament, l’avantprojecte 
s’incorpora al de pressupostos generals de l’Estat perquè l’aprovi el Consell de Ministres i 
el trameti a les Corts Generals.

El pressupost ha d’estar equilibrat i tenir caràcter limitatiu pel seu import global. La 
seva especificació ha d’estar determinada per l’agrupació orgànica, per programes i 
econòmica, si bé aquesta última amb caràcter estimatiu per a la distribució dels crèdits en 
categories, dins de cada programa, amb excepció dels corresponents a despeses de 
personal, que en tot cas tenen caràcter limitatiu i vinculant per la seva quantia total, sense 
perjudici dels desglossaments necessaris als efectes de la comptabilització adequada de 
la seva execució.

2. El president de l’Agència pot autoritzar totes les variacions pressupostàries que 
no afectin la quantia de les despeses de personal, ni la quantia global del pressupost. 
Igualment, el president pot autoritzar la variació de la quantia global quan aquesta es 
financi amb ingressos dels que estableix l’apartat 3 de l’article 37 per damunt dels 
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inicialment pressupostats o l’Agència n’hagi efectuat el reconeixement del dret o hi hagi 
un compromís ferm d’aportació, sempre que es prevegi fer l’ingrés en el mateix exercici, 
i se n’ha de donar compte immediatament a la Comissió de Control. En la resta de 
supòsits, l’autorització correspon al ministre d’Economia i Hisenda, a iniciativa del 
president i a proposta del Consell Rector.

3. Els romanents de tresoreria no afectats es poden destinar a finançar increments 
de despeses per acord del president, i se n’ha de donar compte a la Comissió de Control. 
Els dèficits derivats de l’incompliment de les estimacions d’ingressos anuals s’han de 
compensar de la manera que es prevegi al contracte de gestió.

4. L’execució del pressupost de l’Agència correspon al seu president, el qual ha de 
trametre a la Comissió de Control, mensualment, un estat d’execució pressupostària.

5. De les modificacions adoptades pel president de l’Agència, en funció de les 
competències atribuïdes als apartats 2 i 3 del present article, se n’ha de donar compte a la 
Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Economia i Hisenda, perquè en tingui 
coneixement.

Article 39. Comptabilitat.

1. El CSIC ha d’aplicar els principis comptables públics que preveu l’article 122 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, així com el desenvolupament 
dels principis i les normes que estableix el Pla general de comptabilitat pública, per a la 
qual cosa ha de tenir un sistema d’informació economicofinancer i pressupostari que tingui 
per objecte mostrar, a través d’estats e informes, la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost, i proporcioni informació dels costos 
sobre la seva activitat, que sigui suficient per a una correcta i eficient adopció de 
decisions.

2. Així mateix, el CSIC ha de tenir un sistema de comptabilitat de gestió que permeti 
efectuar el seguiment del compliment dels compromisos assumits al contracte de gestió.

3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’establir els requeriments 
funcionals i, si s’escau, els procediments informàtics que ha d’observar el CSIC per complir 
el que disposen els dos apartats anteriors.

4. Els comptes anuals del CSIC els ha de formular el seu president en el termini de 
tres mesos des del tancament de l’exercici econòmic. Una vegada auditats per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, són sotmesos al Consell Rector perquè els aprovi 
dins del primer semestre de l’any següent al que es refereixin.

5. Dins dels set mesos següents a la finalització de l’exercici econòmic i una vegada 
aprovats pel Consell Rector, el president ha de rendir els comptes anuals al Tribunal de 
Comptes, mitjançant la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Article 40. Control de la gestió economicofinanciera.

1. El control extern de la gestió economicofinancera del CSIC correspon al Tribunal 
de Comptes, d’acord amb la seva normativa específica.

2. El control intern de la gestió economicofinancera de l’Agència correspon a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat i es du a terme sota les modalitats de 
control financer permanent i d’auditoria pública. El control financer permanent l’efectua la 
Intervenció Delegada en l’Agència.

3. Sense perjudici del control que estableixen els números anteriors i amb una 
coordinació adequada, l’Agència CSIC ha d’estar sotmesa a un control d’eficàcia que l’ha 
d’exercir fonamentalment a través del seguiment del contracte de gestió el Ministeri 
d’Educació i Ciència. Aquest control té per finalitat comprovar el grau de compliment dels 
objectius i l’adequada utilització dels recursos assignats.

Article 41. Intervenció Delegada.

La Intervenció Delegada de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat està 
adscrita a la Presidència del Consell Superior d’Investigacions Científiques, sense perjudici 
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de la seva dependència funcional de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
amb les funcions que li atribueix la normativa vigent.

CAPÍTOL VI

Assistència jurídica

Article 42. Assessorament jurídic i representació i defensa en judici.

L’assistència jurídica, representació i defensa en judici del CSIC s’ha de portar a terme 
de conformitat amb la Llei 52/1997, de 24 de novembre, d’assistència jurídica de l’Estat i 
institucions públiques. L’Advocacia de l’Estat en el CSIC ha d’estar adscrita a la Presidència, 
amb les funcions que li atribueixen les disposicions vigents i sense perjudici de la seva 
dependència orgànica i funcional de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei 
Jurídic de l’Estat.
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