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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA

7704 Reial decret 600/2011, de 29 d’abril, pel qual es modifica el Reglament de la 
Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional, aprovat pel 
Reial decret 496/1987, de 18 de març.

Mitjançant la Llei 23/1982, de 16 de juny, es va regular el Consell d’Administració del 
Patrimoni Nacional, el qual es va configurar com una entitat de dret públic, amb personalitat 
jurídica i capacitat d’obrar, orgànicament dependent de la presidència del Govern i exclosa 
de l’aplicació de la Llei d’entitats estatals autònomes, les finalitats de la qual són la gestió 
i administració dels béns i drets del patrimoni nacional.

Mitjançant el Reial decret 496/1987, de 18 de març, es va aprovar el Reglament de la 
Llei esmentada, que dedica el seu títol VI a l’organització del patrimoni nacional i, dins 
d’aquest, el seu capítol III es refereix a l’estructura orgànica del Consell d’Administració del 
Patrimoni Nacional.

Atenent les necessitats d’assegurar-ne l’eficàcia en la gestió, l’estructura orgànica del 
Consell d’Administració del Patrimoni Nacional va ser modificada mitjançant els reials 
decrets 694/1989, de 16 de juny, i 2208/1995, de 28 de desembre.

En consideració al temps transcorregut des que es van aprovar les modificacions 
esmentades, aquest Reial decret es dirigeix a actualitzar l’estructura orgànica del Consell 
d’Administració del Patrimoni Nacional. Es tracta, per tant, d’una norma de caràcter 
estrictament organitzatiu i el seu objectiu fonamental és el d’introduir una racionalitat i 
eficàcia més grans, d’acord amb la realitat actual, en l’estructura del Consell d’Administració 
del Patrimoni Nacional, al cap de més de quinze anys d’haver-s’hi fet l’última modificació 
organitzativa.

La modificació es limita a l’esmentat capítol III del títol VI, introduint-hi una redacció 
nova dels articles 80 a 85 del Reglament.

En el seu contingut, s’amplia l’enumeració que fa l’article 80 de les delegacions del 
patrimoni nacional, incloent-hi les dues creades novament des de l’aprovació inicial del 
Reglament: la delegació en el Reial Monestir de San Jerónimo de Yuste i la delegació per 
als reials patronats.

Pel que fa a l’estructura dels serveis centrals del Consell d’Administració del Patrimoni 
Nacional, es continua articulant en quatre unitats, com fins al moment, si bé la modificació 
es refereix a l’adequació dels noms d’aquelles i, consegüentment, a la reordenació de les 
funcions entre aquestes. Així, s’estableix una Direcció d’Administració i Mitjans, una 
Direcció de Conservació de Béns Historicoartístics, una Direcció d’Actes Oficials i Culturals 
i, finalment, una Direcció d’Imatge, Promoció i Desenvolupament.

La Direcció d’Administració i Mitjans centralitza la gestió de les funcions que són 
comunes a totes les unitats: recursos humans, pressupostos, gestió econòmica i financera, 
contractació, serveis generals, subministraments i, finalment, tecnologies de la informació 
i de la comunicació, i que anteriorment s’atribuïen parcialment a la Secretaria General.

Les funcions de la Direcció de Conservació de Béns Historicoartístics aglutinen les 
funcions de les anteriors direccions de Patrimoni Arquitectònic i Immobles i d’Actuacions 
Historicoartístiques sobre Béns Mobles i Museus, a fi de garantir la coordinació de totes les 
actuacions sobre els béns historicoartístics del patrimoni nacional, siguin mobles o 
immobles.

Les funcions de la Direcció d’Actes Oficials i Culturals es refereixen a la gestió dels 
recursos de les diferents unitats del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional, així 
com d’altres entitats col·laboradores, per al desenvolupament d’actes oficials, culturals i 
altres cerimònies amb caràcter institucional.
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Finalment, les funcions de la Direcció d’Imatge, Promoció i Desenvolupament són les 
relatives a la planificació cultural, la coordinació dels museus, la promoció del patrimoni 
nacional, la captació de recursos procedents de patrocinis, l’assignació de mitjans a favor 
de la recerca o la innovació i el desenvolupament de l’estratègia comercial del Consell 
d’Administració del Patrimoni Nacional.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre de la Presidència, a proposta del ministre de 
Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 d’abril de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del 
patrimoni nacional, aprovat pel Reial decret 496/1987, de 18 de març.

El Reglament de la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional, 
aprovat pel Reial decret 496/1987, de 18 de març, es modifica de la manera següent.

U. L’article 80 queda redactat de la manera següent:

«1. El Consell d’Administració del Patrimoni Nacional s’estructura en:

a) els serveis centrals, i
b) les delegacions a les residències reials d’Aranjuez, San Lorenzo del Escorial, 

San Ildefonso, El Pardo i l’Almudaina; la delegació en el Reial Monestir de San 
Jerónimo de Yuste i la delegació per als reials patronats.

2. Les delegacions anteriors exerceixen, dins del seu àmbit territorial, 
l’administració i la gestió ordinàries dels béns i drets adscrits a aquestes, així com la 
realització de qualsevol altra actuació que els encarregui el conseller gerent, de 
conformitat amb aquest Reglament i d’acord amb la normativa aplicable.»

Dos. L’article 81 queda redactat de la manera següent:

«1. Les delegacions del patrimoni nacional i els serveis centrals depenen del 
conseller gerent, i aquests últims s’estructuren en els òrgans següents:

a) Direcció d’Administració i Mitjans.
b) Direcció de Conservació de Béns Historicoartístics.
c) Direcció d’Actes Oficials i Culturals.
d) Direcció d’Imatge, Promoció i Desenvolupament.

2. Estan adscrits a la Gerència amb les funcions que els atribueixen les 
disposicions vigents i sens perjudici de la seva dependència dels ministeris de 
Justícia i d’Economia i Hisenda, respectivament, els òrgans següents, amb nivell 
orgànic de Subdirecció General:

a) l’Advocacia de l’Estat, i
b) la Intervenció Delegada de la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat.

3. Les funcions de direcció, coordinació i control immediat de les unitats 
referides en els apartats anteriors, així com de les delegacions de l’organisme que 
esmenta l’article anterior, per a la definició i seguiment de l’activitat del Consell 
d’Administració del Patrimoni Nacional, la qualitat i millora contínua dels seus 
serveis, així com per a la planificació, direcció i execució de les actuacions en 
matèria de seguretat, són exercides pel conseller gerent, sota la direcció superior 
del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional i del seu president.»
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Tres. L’article 82 queda redactat amb el text següent:

«1. Correspon a la Direcció d’Administració i Mitjans l’exercici de les funcions 
següents:

a) La planificació, desenvolupament i gestió dels recursos humans, la formació 
i l’acció social, la direcció de la negociació col·lectiva i el servei de prevenció de 
riscos laborals.

b) La preparació de l’avantprojecte de pressupost del Consell d’Administració 
del Patrimoni Nacional, la tramitació de les seves modificacions i el seguiment de la 
seva execució, així com les mateixes funcions respecte als pressupostos dels reials 
patronats.

c) La gestió econòmica i financera d’ingressos i despeses del Consell 
d’Administració del Patrimoni Nacional així com la tramitació dels contractes, d’acord 
amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

d) La planificació i execució de plans en matèria de tecnologies de la informació 
i comunicació, la coordinació d’aquestes actuacions, així com l’elaboració i 
actualització de l’inventari de béns i recursos informàtics.

e) L’actualització permanent de l’inventari i l’administració i gestió de béns 
immobles integrats en el patrimoni nacional i dels drets que en formen part, així com 
la tramitació dels expedients d’afectació i desafectació d’aquests béns i la preparació 
de les propostes corresponents.

f) L’actualització permanent de l’inventari dels béns mobles que no tinguin 
caràcter històric, així com dels altres béns i drets que no corresponguin a un altre 
inventari del patrimoni nacional.

g) El règim interior dels serveis generals, la gestió dels subministraments i la 
direcció i coordinació dels serveis d’informació, registre i documentació.

h) La realització de qualsevol altra actuació que li encarregui el conseller 
gerent, de conformitat amb aquest Reglament i d’acord amb la normativa aplicable.

2. Correspon al responsable de la Direcció d’Administració i Mitjans la suplència 
del conseller gerent en els casos de vacant, absència o malaltia.»

Quatre. L’article 83 queda redactat de la manera següent:

«Correspon a la Direcció de Conservació de Béns Historicoartístics l’exercici de 
les funcions següents:

a) L’actualització permanent dels inventaris dels béns mobles de caràcter 
històric o valor artístic i de semovents.

b) L’elaboració i execució dels plans d’actuació necessaris per a la conservació, 
restauració i exposició de béns mobles amb caràcter històric o valor artístic, així com 
dels elements pictòrics o escultòrics incorporats a edificis o situats en parcs i 
jardins.

c) L’elaboració i execució dels plans d’actuació necessaris per a la rehabilitació, 
restauració, millora, conservació i manteniment de béns immobles.

d) L’adopció i el desenvolupament de les mesures necessàries per a la cura, 
el manteniment i la millora dels parcs, jardins i muntanyes, així com l’ús i gestió dels 
espais naturals, en execució dels plans de protecció mediambiental aprovats pel 
Govern, a proposta del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional.

e) El seguiment d’actuacions de protecció sobre els béns immobles i sobre els 
béns mobles amb caràcter històric o valor artístic. La cura, atenció i millora dels 
museus, i la gestió dels dipòsits de béns.

f) El desenvolupament de projectes de recerca per al compliment de les 
finalitats i els objectius del patrimoni nacional d’acord amb la seva Llei reguladora.

g) L’administració, conservació i restauració de l’arxiu historicodocumental, de 
l’arxiu fotogràfic i dels fons bibliogràfics històrics.
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h) Les propostes d’adquisicions respecte a béns, fons documentals i fons 
bibliogràfics, amb caràcter històric o valor artístic.

i) La realització de qualsevol altra actuació que li encarregui el conseller gerent, 
de conformitat amb aquest Reglament i d’acord amb la normativa aplicable.»

Cinc. L’article 84 queda redactat de la manera següent:

«Correspon a la Direcció d’Actes Oficials i Culturals l’exercici de les funcions 
següents:

a) La planificació, organització operativa i desenvolupament dels actes oficials, 
així com la col·laboració amb altres entitats per a la celebració d’actes amb caràcter 
institucional, coordinant per a això la gestió i el seguiment dels recursos dependents 
de les diferents unitats del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional.

b) L’organització operativa i el desenvolupament dels actes culturals de 
patrimoni nacional, així com la col·laboració amb altres entitats per a actes similars, 
coordinant per a això la gestió i el seguiment dels recursos dependents de les 
diferents unitats del Consell d’Administració del Patrimoni Nacional.

c) L’actualització permanent de l’inventari dels béns en ús, la seva gestió i el 
seu manteniment al servei de l’execució dels actes oficials i culturals.

d) La realització de qualsevol altra actuació que li encarregui el conseller 
gerent, de conformitat amb aquest Reglament i d’acord amb la normativa 
aplicable».

Sis. L’article 85 queda redactat de la manera següent:

«Correspon a la Direcció d’Imatge, Promoció i Desenvolupament l’exercici de 
les funcions següents:

a) El disseny i desenvolupament de l’estratègia de comunicació, difusió i 
promoció del patrimoni nacional per al compliment de les finalitats i els objectius que 
preveu la Llei reguladora.

b) El foment i la determinació d’un marc global de col·laboració amb altres 
entitats públiques o privades orientat a potenciar l’activitat del Consell d’Administració 
del Patrimoni Nacional.

c) L’anàlisi i selecció d’oportunitats sobre la captació de recursos provinents de 
patrocinis o contribucions de mecenatge cultural i actuacions altruistes.

d) El disseny i desenvolupament de l’estratègia comercial del Consell 
d’Administració del Patrimoni Nacional.

e) L’assignació de mitjans a favor de programes culturals i accions educatives 
o de promoció de la recerca i innovació, per al compliment de les finalitats i els 
objectius que preveu la Llei reguladora del patrimoni nacional.

f) La programació de les activitats culturals del Consell d’Administració del 
Patrimoni Nacional.

g) La coordinació de la gestió de tots els museus del patrimoni nacional, 
l’atenció al visitant així com el seguiment de suggeriments, queixes i reclamacions.

h) La realització de qualsevol altra actuació que li encarregui el conseller 
gerent, de conformitat amb aquest Reglament i d’acord amb la normativa 
aplicable.»

Disposició addicional única. Supressió d’unitats orgàniques.

Queden suprimides les unitats següents:

1. Secretaria General.
2. Direcció de Patrimoni Arquitectònic i Immobles.
3. Direcció d’Actuacions Historicoartístiques sobre Béns Mobles i Museus.
4. Direcció de Coordinació de Mitjans i Seguretat.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 d’abril de 2011.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident tercer del Govern 
i ministre de Política Territorial i Administració Pública,

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
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