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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9542 Reial decret 923/2009, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 

1214/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableix l’organització del Centre 
d’Investigacions Sociològiques.

El règim jurídic del Centre d’Investigacions Sociològiques està regulat principalment 
per la Llei 39/1995, de 19 de desembre, d’organització del Centre d’Investigacions 
Sociològiques, i pel Reial decret 1214/1997, de 18 de juliol, pel qual se n’estableix 
l’organització, en desplegament de la Llei esmentada.

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix, a l’article 
24.6, que la condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris 
esmentats en aquest apartat l’ha de reconèixer expressament la norma que les creï o els 
seus estatuts, i que ha de determinar les entitats respecte de les quals tenen aquesta 
condició i precisar el règim dels encàrrecs o encomandes que se’ls poden conferir o les 
condicions en què se’ls poden adjudicar contractes, i ha de determinar per a aquestes la 
impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors 
dels quals siguin mitjans propis, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, se’ls 
pugui encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes.

En aquest sentit, es modifica el Reial decret 1214/1997, de 18 de juliol, per incorporar 
les previsions de la Llei de contractes del sector públic, i s’estableix, entre les funcions que 
corresponen a aquest organisme, en quines actua com a mitjà propi i servei tècnic de 
l’Administració General de l’Estat o dels seus organismes públics i altres entitats; s’aplica, 
en aquests casos, el règim que preveu la Llei esmentada per als encàrrecs o 
encomandes.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta primera i ministra de la Presidència i 
de la vicepresidenta segona i ministra 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 29 de maig 
de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1214/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableix 
l’organització del Centre d’Investigacions Sociològiques.

U. S’afegeix un apartat 3 a l’article 1, amb el contingut següent:

«3. El Centre d’Investigacions Sociològiques té la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic de l’Administració General de l’Estat i dels organismes públics vinculats 
o que en depenen, per a la realització de les funcions que recullen els paràgrafs a), 
c) i e) de l’article 3, l’execució de les quals és, en aquests casos, de compliment 
obligatori. Dins d’aquest àmbit, no pot participar en els procediments per a 
l’adjudicació dels contractes que aquells convoquin. No obstant això, quan no hi 
concorri cap licitador, es pot encarregar al Centre d’Investigacions Sociològiques 
l’activitat objecte de licitació pública.»

Dos. Se suprimeix l’últim incís contingut en el paràgraf b) de l’article 3, «quan sigui 
procedent, mitjançant la subscripció pel centre, dels oportuns convenis de cooperació amb 
aquestes».

Tres. L’article 10, el títol del qual passa a ser «Convenis de col·laboració», queda 
redactat de la manera següent:

«1. Al marge dels casos que preveu l’article 1.3, el Centre d’Investigacions 
Sociològiques pot subscriure convenis de col·laboració amb ens i organismes 
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públics, que han de ser subscrits pel president del Centre i pels corresponents 
òrgans de l’Administració General de l’Estat, autonòmica o local, així com de 
qualsevol entitat pública.

2. Els convenis esmentats han d’especificar:

a) La identitat dels òrgans que formalitzen el conveni i la capacitat jurídica amb 
què actua cadascuna de les parts.

b) La competència que exerceix cada Administració, en cas que el conveni se 
subscrigui entre diferents administracions.

c) Les actuacions que s’acordi desenvolupar per complir-lo.
d) La necessitat o no d’establir una organització per a la seva gestió i 

l’establiment de mecanismes de seguiment del compliment dels compromisos.
e) Si s’escau, règim financer del conveni, l’aplicació pressupostària afectada i 

forma de pagament.
f) Termini de vigència i la seva possible pròrroga, forma i terminis per a la 

realització dels compromisos.
g) L’extinció per causes diferents de la prevista a l’apartat anterior, així com la 

forma de tancar les actuacions en curs per al supòsit d’extinció.»

Quatre. S’hi afegeix un article 10 bis amb el títol «Règim dels estudis o treballs objecte 
d’encàrrec» i amb el contingut següent:

«1. Les tarifes dels serveis prestats pel Centre d’Investigacions Sociològiques 
en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic, que han de cobrir el valor de les 
prestacions encarregades i no ser superior al del cost efectiu del servei, han de ser 
aprovades per resolució del subsecretari de la Presidència. La compensació que 
sigui procedent en els casos en què no existeixi tarifa s’estableix, així mateix, per 
resolució del subsecretari de la Presidència.

2. El pagament s’ha d’efectuar d’una sola vegada, llevat que, pel contingut 
dels treballs o estudis, s’exigeixin lliuraments parcials, cas en què els successius 
pagaments s’han d’ajustar al ritme dels lliuraments.

El Centre d’Investigacions Sociològiques ha d’avançar, amb càrrec a les partides 
que a aquest efecte apareguin en els seus pressupostos, les quantitats necessàries 
per a l’elaboració dels treballs o estudis objecte de l’encàrrec o encomanda.

3. Els estudis o treballs són propietat de l’òrgan que els hagi encarregat i, llevat 
que hi hagi estipulació en contra, no ingressen en el banc de dades del Centre 
d’Investigacions Sociològiques fins després de transcorregut un any a comptar del 
dia del lliurament.

Quan els estudis continguin dades relatives a intenció de vot o a valoració de 
partits i líders polítics, això s’entén sense perjudici del que estableix l’article 9.

4. Per a la realització dels estudis o treballs a què es refereixen els anteriors 
apartats d’aquest article, el Centre d’Investigacions Sociològiques ha d’utilitzar la 
seva pròpia xarxa de camp i serveis, i pot contractar el treball o part d’aquest, en la 
forma, els supòsits i les condicions que estableix la legislació sobre contractació 
administrativa, garantint sempre el compliment dels principis que recull l’article 2.»

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, 29 de maig de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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