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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE D’ECONOMIA I HISENDA

8841  REIAL DECRET 820/2008, de 16 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 
1037/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen la composició, l’organització i el 
funcionament del Consell Superior d’Estadística, pel que fa a la composició i 
l’organització.

El Reial decret 1037/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen la composició, 
l’organització i el funcionament del Consell Superior d’Estadística (CSE), regula a l’article 5è 
la composició del Consell i especifica totes i cadascuna de les organitzacions i institucions 
que en formen part, així com el nombre de representants de cadascuna d’aquestes i dels 
de l’Administració General de l’Estat (AGE). Aquesta regulació tancada de la composició 
del Consell ha obligat a fer successives modificacions del Reial decret per ajustar la paritat 
a què obliga la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública (LFEP), quan 
es produeix una reestructuració dels departaments ministerials o una modificació de 
l’estructura de l’INE.

D’altra banda, segons es desprèn de la naturalesa i missió que l’LFEP dóna al CSE dins 
de l’organització del sistema estadístic nacional, aquest ha de ser un òrgan de consulta 
per a tots els serveis estadístics estatals i de participació de tots els agents socials més 
representatius, i ha de contribuir a una adequació millor de les estadístiques a  les necessitats 
d’informació dels usuaris. Per això, és convenient incorporar-hi alguns organismes de 
l’AGE que realitzen importants estadístiques del Pla estadístic nacional, de forma que 
quedin autorepresentats, així com altres institucions no representades actualment i que, 
o bé són usuaris importants de les estadístiques estatals o bé tenen interessos específics 
en què aquestes prevegin de forma sistemàtica algun tipus d’informació rellevant per a 
determinades polítiques socials i, altres vegades, fins i tot col·laboren en la producció 
d’algunes operacions.

Quant a l’organització del Consell, el Reial decret 1037/1990 estableix que el Consell 
Superior d’Estadística pot funcionar en Ple o en Comissió Permanent, constituïda aquesta 
última pel vicepresident del Consell, que actua de president, i deu consellers, i que s’ha de 
renovar per meitat cada any. El Ple queda vàlidament constituït quan hi assisteix la majoria 
absoluta dels membres i, si no hi ha quòrum, el Ple es constitueix en segona convocatòria 
vint-i-quatre hores després de l’assenyalada per a la primera, cas en què és suficient 
l’assistència de la tercera part dels membres.

Les mateixes raons que aconsellen ampliar la composició del Consell Superior 
d’Estadística són vàlides per reconèixer la conveniència d’ampliar el nombre de consellers 
que formen la Comissió Permanent i, per tal d’aconseguir més eficàcia, limitar el nombre 
de representants d’aquesta que s’han de renovar cada any.

Així mateix, atès l’alt nivell administratiu dels representants de l’AGE i el rang dels 
consellers de les organitzacions i institucions amb representació en el CSE, resulta molt 
apropiat avançar, si és necessari, la segona convocatòria del Ple del Consell de forma que 
tingui lloc el mateix dia que hagi estat convocada la primera, per facilitar d’aquesta manera 
la màxima assistència.

En definitiva, escau modificar novament el Reial decret 1037/1990, de 27 de juliol, 
pel qual es regulen la composició, l’organització i el funcionament del Consell Superior 
d’Estadística, pel que fa a la composició i l’organització del Consell, amb la intenció, 
fonamentalment, de donar permanència al Reial decret i evitar les successives modificacions 
a què ha de ser sotmès, cosa que perjudica l’activitat del Consell i, d’altra banda, fer 
possible que s’incorporin al Consell els òrgans de l’Administració i les institucions que 
puguin ser rellevants per a les tasques que desenvolupa.
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Aquesta modificació s’ha d’efectuar mitjançant reial decret, segons el que disposa 
l’article 40.2 i 40.4 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, que preveu l’esmentat rang per a la norma de creació i 
modificació de la composició dels òrgans col·legiats interministerials el president dels quals 
té un nivell superior a director general. Aquest és el cas del Consell Superior d’Estadística, 
que està presidit pel ministre d’Economia i Hisenda.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació de la 
ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 16 de maig de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1037/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen 
la composició, l’organització i el funcionament del Consell Superior d’Estadística.

El Reial decret 1037/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen la composició, 
l’organització i el funcionament del Consell Superior d’Estadística, queda modificat de la 
manera següent:

U. Es modifica l’article 5, que queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Composició.
1. El Consell Superior d’Estadística està integrat pel president, el vicepresident 

i els consellers.
2. El president és el ministre d’Economia i Hisenda, i el vicepresident, el 

president de l’Institut Nacional d’Estadística.
3. De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 de la Llei 12/1989, de 

9 de maig, la meitat dels consellers han de pertànyer a organitzacions sindicals 
i empresarials i altres grups i institucions socials, econòmiques i acadèmiques 
suficientment representatives. En tot cas, hi han d’estar representats cadascun dels 
departaments ministerials i l’Institut Nacional d’Estadística.

4. El ministre d’Economia i Hisenda pot variar o ajustar el nombre d’organismes 
dependents dels departaments ministerials, així com el nombre de la resta de les 
institucions i el nombre de representants d’aquestes, per respectar el que estableix 
l’article esmentat a l’apartat anterior.

5. Tenint en compte la proporcionalitat que estableix l’apartat 3, són 
consellers:

a) Per part dels departaments ministerials i de l’Institut Nacional d’Estadística.
1r Un representant de cadascun dels departaments ministerials amb nivell de 

director general.
2n Un representant amb rang mínim de subdirector general de cada organisme 

dependent dels departaments ministerials que, per la rellevància de la seva activitat 
estadística, hagi d’estar autorepresentat en el Consell Superior d’Estadística.

3r Els directors generals de l’Institut Nacional d’Estadística.
b) Per part de les organitzacions sindicals i empresarials i de les institucions 

socials, econòmiques i acadèmiques, almenys un representant de cadascuna de les 
organitzacions, institucions i col·lectius següents:

1r Organitzacions sindicals representatives en l’àmbit estatal.
2n Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials.
3r Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa.
4t Cambres d’indústria, comerç i navegació.
5è Consell de Consumidors i Usuaris.
6è Banc d’Espanya, amb nivell de director general.
7è Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques.
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8è Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.
9è Catedràtics numeraris d’universitat designats per la Secretaria General del 

Consell d’Universitats.
10è Societat d’Estadística i Investigació Operativa.
11è Consell General de Col·legis d’Economistes.
12è Federació d’Associacions de la Premsa.
13è Fundació ONCE.
14è Organitzacions i institucions públiques o privades que, per la seva naturalesa 

o funcions, puguin ser rellevants per a l’activitat del Consell Superior d’Estadística.
6. Actua de secretari del Ple i de la Comissió Permanent el subdirector general 

de l’Institut Nacional d’Estadística, que exerceix les funcions de coordinació i 
planificació estadística, amb veu i sense vot. En cas de vacant, absència o malaltia, 
el secretari del Consell és substituït pel funcionari de l’INE de més rang que realitzi 
les tasques de suport a la Secretaria del Consell.»

Dos. Els apartats 2 i 3 de l’article 7 queden redactats de la manera següent:
«2. Integren el Ple del Consell el president, el vicepresident i els consellers.
El Ple queda vàlidament constituït quan hi assisteix la majoria absoluta dels 

membres. Si no hi ha quòrum, el Ple es constitueix en segona convocatòria al cap 
de trenta minuts de l’hora assenyalada per a la primera. Per a això n’hi ha prou amb 
l’assistència de la tercera part dels membres.

3. Constitueixen la Comissió Permanent el vicepresident, que actua de president 
d’aquesta, i dotze consellers.

Els consellers que formen la Permanent els designa el Ple, mantenint la proporció 
esmentada a l’article 5.3 de forma que hi hagi el mateix nombre de consellers de 
cadascun dels conjunts a) i b) definits a l’article 5.5, i cada any s’ha de renovar un 
terç d’aquests.»

Disposició transitòria única. Pròrroga de la composició de la Comissió Permanent.

Mentre no quedi constituït el Ple del Consell Superior d’Estadística segons el que 
estableix aquest Reial decret, es considera prorrogada la composició actual de la Comissió 
Permanent de l’esmentat òrgan.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret o el contradiguin.

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, 16 de maig de 2008.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern 
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA


