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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
13250 Reial decret 1024/2015, de 13 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació.

L’article 9 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació crea 
el Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, adscrit al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, com a òrgan de participació de la comunitat científica i tecnològica i dels 
agents econòmics i socials en els assumptes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la 
innovació.

D’acord amb l’esmentada Llei 14/2011, d’1 de juny, en aquest Consell Assessor han 
d’estar representats membres de la comunitat científica i tecnològica de prestigi 
internacional reconegut, així com les associacions empresarials i els sindicats més 
representatius. Almenys dos terços dels membres del Consell Assessor han de pertànyer 
a la categoria de membres destacats de la comunitat científica, tecnològica o innovadora.

El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, una vegada aprovada per 
majoria qualificada dels seus membres reunits el 25 d’abril de 2013, ha elevat la proposta 
de reglament que aquest Reial decret conté, amb el compliment del que estableix 
l’esmentat article 9 de la Llei 14/2011, d’1 de juny.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 9 
de la Llei 14/2011, d’1 de juny.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia en Consell de Ministres en la seva reunió del dia 13 de novembre 
de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i 
Innovació.

S’aprova el Reglament del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, el text 
del qual s’insereix en aquest Reial decret.

Disposició addicional primera. No-increment de la despesa pública.

El funcionament del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació no implica un 
augment de la despesa, i la seva organització i funcionament s’han d’atendre amb els 
mitjans personals i materials del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Disposició addicional segona. Llenguatge no sexista.

De conformitat amb l’article 14.11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, totes les denominacions que, en virtut del principi 
d’economia del llenguatge, es facin en gènere masculí inclusiu en el Reglament que aquest 
Reial decret aprova i referides a titulars o membres d’òrgans o a col·lectius de persones, 
s’entenen fetes tant en gènere femení com en masculí.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 413/2001, de 20 d’abril, pel qual es regula el Consell 
Assessor per a la Ciència i la Tecnologia i totes les altres disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de novembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Article 1. Disposicions generals.

1. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, d’ara endavant el Consell 
Assessor, creat d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la 
ciència, la tecnologia i la innovació, és l’òrgan de participació de la comunitat científica i 
tecnològica i dels agents econòmics i socials en els assumptes relacionats amb la ciència, 
la tecnologia i la innovació, adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat a través de la 
Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

2. Són funcions del Consell Assessor les que enumera l’apartat 2 de l’article 9 de la 
Llei 14/2011, d’1 de juny.

3. El Consell Assessor exerceix les seves funcions i ajusta la seva actuació a aquest 
Reglament i d’acord amb els principis de qualitat, independència i transparència.

CAPÍTOL I

Composició i organització del Consell Assessor

Article 2. Membres del Consell Assessor.

1. D’acord amb l’article 9 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, el Consell Assessor està 
constituït pel nombre de membres que determini el Consell de Política Científica, 
Tecnològica i d’Innovació, en què estan representats membres de la comunitat científica i 
tecnològica de prestigi internacional reconegut, així com les associacions empresarials i 
els sindicats més representatius, tenint en compte, a més, els criteris següents:

a) Almenys dos terços dels membres del Consell Assessor han de pertànyer a la 
categoria de membres destacats de la comunitat científica, tecnològica o innovadora.

b) Hi ha d’haver, almenys, un membre de la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles, i se’n pot proposar un suplent.

c) Hi ha d’haver, almenys, un membre en representació d’empreses l’objecte social 
del qual estigui lligat a la recerca, el desenvolupament i la innovació.

d) S’ha de promoure la presència equilibrada de dones i homes en el Consell 
Assessor.

2. Els membres del Consell Assessor, d’ara endavant els consellers, són designats 
pel Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació.

Article 3. Mandat i cessament dels membres del Consell Assessor.

1. Els membres del Consell tenen un termini màxim de permanència de quatre anys, 
renovable per una sola vegada, excepte que substitueixin un altre membre prèviament 
designat abans de l’expiració del termini, en aquest cas el seu mandat ho és pel temps que 
quedi fins a completar quatre anys comptats des del nomenament del membre originari, 
sense perjudici de la possibilitat de renovació.

La renovació dels membres es fa per meitats cada dos anys, excepte la primera 
renovació, que s’ha de fer per sorteig.

2. Els consellers cessen per qualsevol de les causes següents:

a) Expiració del termini de permanència en el Consell Assessor.
b) Renúncia.
c) Revocació de la seva designació per acord del Consell de Política Científica, 

Tecnològica i d’Innovació, en el supòsit d’incompliment greu de les seves funcions.
d) Incapacitat permanent, apreciada pel Consell Assessor, prèvia audiència de 

l’interessat, i reconeguda per acord del Consell de Política Científica, Tecnològica i 
d’Innovació.
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Article 4. Presidència i vicepresidència.

1. El Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació nomena, d’entre els 
membres del Consell Assessor, el seu president, que ha de tenir un prestigi reconegut en 
l’àmbit de la recerca científica i tècnica o de la innovació.

2. El president del Consell Assessor nomena el vicepresident d’entre els seus 
membres, a proposta d’almenys dos terços dels consellers.

Article 5. Funcions de la presidència i de la vicepresidència.

1. El president té la representació del Consell Assessor, fixa l’ordre del dia del Consell 
Assessor, convoca i presideix les sessions, dirimeix les votacions en cas d’empat i, si 
s’escau, disposa l’execució dels acords.

2. El vicepresident substitueix el president en cas de vacant, absència o malaltia. 
D’altra banda, exerceix les funcions que la presidència li hagi delegat.

Article 6. La Secretaria.

La Secretaria del Consell Assessor correspon al titular de la Subdirecció General de 
Relacions Institucionals de la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

Article 7. Funcions de la Secretaria.

D’acord amb el que preveu l’article 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són funcions 
de la Secretaria del Consell Assessor:

a) L’assistència a les reunions, amb veu però sense vot.
b) L’organització dels serveis de suport tècnic i administratiu del Consell Assessor i 

dels seus grups de treball.
c) La gestió del règim interior del Consell Assessor.
d) La recopilació i l’elaboració d’informació per facilitar la presa de decisions per part 

del Consell Assessor i els seus grups de treball.
e) La redacció d’informes.
f) La relació amb altres organismes i entitats públiques i privades.
g) La tramitació i, si s’escau, l’execució dels acords del Ple del Consell Assessor, dels 

seus grups de treball o de la presidència que se li ecomanin expressament.
h) La direcció de registre, arxivament, documentació i altres serveis similars que 

siguin necessaris per a l’acompliment normal de les tasques del Consell Assessor.

Article 8. El Ple.

1. Formen part del Ple del Consell Assessor els consellers que esmenta l’article 2.
2. El Ple té com a funcions:

a) Valorar i aprovar, si s’escau, els informes i les propostes a què es refereix l’article 
9 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, i dels quals hagi de conèixer el Consell Assessor o sobre 
els quals aquest sigui consultat.

b) Autoritzar la participació a les reunions del mateix Ple d’experts externs, amb veu 
però sense vot, quan així ho proposi la presidència o un conseller de manera motivada i 
quan la naturalesa de les matèries que s’hagin de tractar així ho aconselli, sempre tenint 
present la normativa en relació amb la contenció de la despesa pública.

c) Acordar la constitució dels grups de treball als quals es refereix l’article següent, 
així com la participació en aquests d’experts externs.

d) Aprovar, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers, qualsevol 
proposta de modificació d’aquest Reglament, que s’ha de tramitar i aprovar posteriorment 
mitjançant un reial decret.
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3. Tenint sempre present la normativa en relació amb la contenció de la despesa 
pública, la presidència, per decisió pròpia o a proposta d’un conseller, pot convocar alts 
càrrecs i funcionaris del Ministeri d’Economia i Competitivitat, d’altres departaments 
ministerials o d’altres administracions públiques quan la naturalesa de les matèries ho 
aconselli, que actuen amb veu però sense vot.

Article 9. Grups de treball.

1. D’acord amb l’article anterior, el Ple pot acordar la constitució de grups de treball 
per fer estudis, documents i informes sobre els assumptes que se’ls encarreguin.

2. Els grups de treball els han d’integrar membres del Consell Assessor i, si s’escau, 
experts externs, i els ha de coordinar en tot cas un membre del Consell Assessor.

3. Els estudis, documents i informes dels grups de treball no tenen caràcter vinculant 
per al Ple del Consell Assessor.

CAPÍTOL II

Funcionament del Consell Assessor

Article 10. Reunions del Ple.

1. El president convoca el Ple almenys un cop l’any i, a més, quan hagi d’informar 
sobre els assumptes de caràcter preceptiu i els que li sotmeti el Consell de Política 
Científica, Tecnològica i d’Innovació o els governs de l’Estat i de les comunitats autònomes, 
així com a petició d’un terç dels consellers. En aquest últim cas, si hi ha urgència no ha de 
transcórrer un termini superior a quinze dies des de la petició fins a la celebració de la 
reunió. En tot cas, la convocatòria s’ha d’acompanyar amb l’ordre del dia.

2. Per a la constitució vàlida del Ple del Consell Assessor es requereix la presència 
del president o vicepresident, del titular de la Secretaria i almenys de la meitat dels 
consellers.

3. Els acords s’adopten per majoria de vots, i els empats els dirimeix el president 
mitjançant el seu vot de qualitat.

Article 11. Normes de funcionament.

1. El funcionament del Consell Assessor, en el que no regula aquest Reglament, 
s’ajusta al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. El Consell Assessor pot fer ús de mitjans electrònics als efectes de la convocatòria 
i el desenvolupament de les sessions així com de l’aixecament d’acta per part de la 
Secretaria, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Article 12. Termini d’emissió dels informes.

Els informes del Consell Assessor que li sol·licitin els governs de l’Estat i de les 
comunitats autònomes o el Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació i als 
quals es refereix la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, s’han 
d’evacuar en el termini màxim de quatre mesos, comptats a partir de la data en què el 
Consell Assessor rebi la sol·licitud de l’organisme que tingui atribuïda la competència. No 
obstant això, el Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació pot sol·licitar que 
l’informe es faci en tràmit d’urgència, cas en el qual el termini d’emissió no ha de ser 
superior a quinze dies.
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Article 13. Suport administratiu.

Les funcions de suport administratiu al Consell Assessor i als grups de treball que es 
constitueixin les han d’exercir els serveis administratius de la Secretaria d’Estat de 
Recerca, Desenvolupament i Innovació.
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