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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

11997 Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya.

La Biblioteca Nacional d’Espanya, creada el 1711 per Felip V com a Reial Biblioteca 
Pública, va obrir les seves portes al públic l’1 de març de 1712. Des de llavors s’ha 
mantingut sempre fidel al seu principi bàsic de reunir, catalogar, conservar, difondre i 
transmetre el patrimoni bibliogràfic i documental espanyol.

El 1716, per mitjà d’un privilegi reial, es va decretar l’obligació per als impressors de 
dipositar a la Biblioteca un exemplar de tot el que s’imprimia a Espanya. Aquest privilegi és 
l’antecedent de l’actual Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, per la qual els editors 
de la producció cultural, en qualsevol tipus de suport, hi han de dipositar un determinat 
nombre d’exemplars, fet que converteix aquesta institució en el lloc on es conserva la 
memòria de les diferents cultures d’Espanya i se’n garanteix la transmissió a les 
generacions futures.

Tal com recull la Llei 1/2015, de 24 març, reguladora de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, la institució acompleix la seva missió, en el moment actual, en un entorn 
canviant que obliga a definir un nou model de biblioteca basat en l’adaptació a les 
tecnologies de la informació i, per tant, condiciona un nou plantejament de les seves 
funcions que afecta els processos interns i el servei que presta a la ciutadania.

La Biblioteca Nacional d’Espanya és el principal centre informatiu i documental sobre 
la cultura escrita, gràfica i audiovisual espanyola i iberoamericana. Les seves col·leccions 
inclouen tot tipus de materials i posen de manifest la diversitat i riquesa d’aquest patrimoni 
cultural. Una diversitat i riquesa que inclou des d’antics còdexs manuscrits i valuosos 
incunables, primeres edicions i llibres estranys, partitures, discos, diaris, revistes, dibuixos, 
estampes, gravats, fotografies, cartells, mapes, plànols, targetes postals, o 
enquadernacions antigues, fins als nous suports audiovisuals i multimèdia, a més d’altres 
materials. Les col·leccions digitals que constitueixen la Biblioteca Digital Hispànica i 
l’Hemeroteca Digital també formen part del patrimoni custodiat per la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, que és també el centre dipositari de les publicacions en línia i responsable de 
l’arxiu de la web espanyola.

Tant la digitalització de les seves col·leccions pròpies com la preservació de les 
publicacions en línia i l’arxiu de la web espanyola generen una gran quantitat d’informació 
que s’ha de posar a disposició de la societat per a la seva reutilització com a mitjà 
d’enriquiment cultural, social o econòmic. D’altra banda, la Biblioteca Nacional d’Espanya 
exerceix un lideratge com a primera institució bibliotecària del país i per tant ha d’actuar 
com a centre de referència per al desenvolupament de polítiques bibliotecàries en relació 
amb el patrimoni bibliogràfic i documental espanyol.

Així mateix, igual que altres biblioteques nacionals, aquesta institució està duent a 
terme una creixent activitat cultural al voltant de les seves col·leccions, fet que permet una 
obertura més gran a la ciutadania i facilita el seu coneixement. Igualment fa una tasca 
activa que afavoreix la generació de coneixement sobre la cultura espanyola a través del 
suport a la recerca, i participa activament en l’àmbit internacional en projectes de 
cooperació que suposen una important difusió de la cultura espanyola.

Aquestes funcions determinen la nova missió que compleix la Biblioteca Nacional 
d’Espanya com una de les grans institucions culturals del nostre país. Missió que s’ha vist 
reforçada amb l’aprovació de la Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la seva activitat 
i que determina els seus fins i funcions, així com altres qüestions relatives a la consideració 
administrativa i a l’organització de l’organisme en relació amb la seva estructura de gestió, 
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els seus òrgans de govern i els seus instruments de gestió. L’objectiu és dotar la Biblioteca 
Nacional d’Espanya d’òrgans de govern col·legiats que garanteixin el compliment dels 
seus fins i funcions que s’han de portar a terme a través d’una gestió que garanteixi la 
màxima eficiència i reforci l’objectiu que aquesta institució pública ha de complir com a 
servei a la societat espanyola.

Aquest Reial decret –en compliment del mandat que conté la disposició final tercera de 
la Llei esmentada, pel qual el Govern ha d’aprovar tan aviat com sigui possible el nou 
Estatut– preveu una sèrie de qüestions adaptades a la Llei i que basades en el seu 
desplegament tenen com a finalitat dotar l’organisme de més seguretat jurídica i garantir el 
compliment del mandat que conté la seva Llei.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i del 
ministre d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres, a la reunió del dia 9 de desembre de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut.

S’aprova l’Estatut de l’organisme autònom Biblioteca Nacional d’Espanya, el text del 
qual s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior, quan s’oposin al 
que estableix el present Reial decret i, en particular, el Reial decret 1638/2009, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.28a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en museus, 
biblioteques i arxius de titularitat estatal.

Disposició final segona. No-increment de despesa.

La posada en marxa de les mesures incloses en aquesta norma no ha de suposar un 
increment de dotacions, ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de desembre de 2016.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència 
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX

Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya

CAPÍTOL I

Naturalesa i fins

Article 1. Naturalesa i règim jurídic.

1. La Biblioteca Nacional d’Espanya, de conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de 
març, reguladora de la Biblioteca Nacional d’Espanya, és un organisme autònom, dels que 
preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, adscrit al Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, i forma part del Sistema Espanyol de Biblioteques, d’acord 
amb el que estableix la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les 
biblioteques.

La Biblioteca Nacional d’Espanya, com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, és el 
centre dipositari del patrimoni bibliogràfic i documental espanyol que es produeix en 
qualsevol tipus de suport o mitjà. Té com a missió reunir, catalogar, conservar, incrementar, 
gestionar, difondre i transmetre, en compliment de les seves finalitats, el patrimoni 
bibliogràfic i documental espanyol i sobre Espanya publicat a l’estranger, com a font de 
coneixement per a tota la societat espanyola i internacional, garantir-ne la integritat i 
facilitar-hi l’accés a tota la ciutadania i a les generacions futures.

2. La Biblioteca Nacional d’Espanya, de conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de 
març, té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com 
autonomia de gestió, i ha d’ajustar la seva actuació al que disposen la Llei 1/2015, de 24 
de març; la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol; la Llei 10/2007, de 
22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
de patrimoni de les administracions públiques; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària; la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal; el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i la resta de disposicions aplicables als organismes autònoms.

Article 2. Objectius i funcions.

Són finalitats essencials de la Biblioteca Nacional d’Espanya les següents:

1. Reunir, descriure i garantir la protecció, l’enriquiment, la conservació i la 
transmissió, en l’exercici de les seves funcions, del patrimoni bibliogràfic i documental, tant 
el produït a l’Estat espanyol com el generat sobre les seves diferents cultures. Per 
aconseguir aquesta finalitat exerceix les funcions següents:

a) Actuar com a centre dipositari i de conservació de la producció cultural espanyola 
en qualsevol suport, inclosos els documents electrònics i els llocs web, en els termes 
establerts per la legislació sobre el dipòsit legal, i exercir l’alta inspecció i el seguiment del 
seu compliment.

b) Catalogar i descriure les col·leccions físiques i digitals de manera que quedi 
garantit l’accés i la recuperació de tota la informació sobre el patrimoni bibliogràfic i 
documental.

c) Elaborar la bibliografia de l’Estat espanyol de manera que serveixi d’instrument de 
referència actualitzada per al control bibliogràfic de la producció editorial i la creació de 
catàlegs de les seves biblioteques.

d) Incrementar les seves col·leccions, especialment les de més valor i significat per 
al patrimoni bibliogràfic i documental.
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e) Garantir la preservació i la conservació de les seves col·leccions a través de la 
realització dels plans de preservació necessaris i les mesures de seguretat oportunes.

f) Recollir, preservar i conservar els continguts digitals sobre les cultures espanyoles 
i garantir-ne la conservació i l’accessibilitat amb fins econòmics, culturals, de recerca o 
d’informació.

2. Garantir l’accés i la difusió de les seves col·leccions amb la finalitat de fomentar-ne 
la utilització, com a mitjà d’enriquiment cultural, social i econòmic. Per aconseguir aquesta 
finalitat exerceix les funcions següents:

a) Fomentar la recerca científica i el coneixement sobre les diferents cultures de 
l’Estat espanyol, i proporcionar serveis de qualitat als investigadors.

b) Desenvolupar una política activa de digitalització de les seves col·leccions per 
garantir-ne la preservació i afavorir la creació de la biblioteca digital del patrimoni 
bibliogràfic i documental de l’Estat espanyol.

c) Desenvolupar una programació d’exposicions i activitats culturals que compleixin 
l’objectiu de difondre el valor de les seves col·leccions i acostar la institució a la ciutadania.

d) Impulsar i donar suport a programes de recerca tendents a la generació de 
coneixement sobre les seves col·leccions, establir espais de diàleg amb centres de recerca 
i investigadors de tot el món.

3. Promoure i desenvolupar polítiques bibliotecàries en relació amb el patrimoni 
bibliogràfic i documental de l’Estat espanyol. Per aconseguir aquesta finalitat exerceix les 
funcions següents:

a) Exercir de centre de referència en l’àmbit de la normativa tècnica bibliotecària, 
mitjançant la seva elaboració i actualització, amb l’objecte d’afavorir els projectes de 
cooperació.

b) Participar activament en fòrums, federacions, fundacions, col·legis, associacions i 
altres organitzacions professionals, així com en programes i projectes, tant d’àmbit 
nacional com internacional, fonamentalment els d’àmbit europeu i iberoamericà.

c) Fomentar i col·laborar en programes de formació vinculats amb la professió 
bibliotecària i amb les ciències de la documentació.

d) Impulsar i col·laborar en la creació de catàlegs bibliogràfics i bases de dades 
col·lectives, així com en la unificació de biblioteques i repositoris digitals, de manera que 
contribueixi a millorar l’accés al patrimoni bibliogràfic i documental.

e) Gestionar l’International Standard Serial Number, número ISSN, que és el número 
internacional normalitzat de publicacions seriades a Espanya sense perjudici de les 
competències que hagin assumit les comunitats autònomes.

CAPÍTOL II

Organització i estructura de la Biblioteca Nacional d’Espanya

Article 3. Òrgans rectors i consultius.

1. Com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, els òrgans rectors de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya són els següents:

a) La Presidència.
b) El Reial Patronat.
c) La Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

2. Els òrgans consultius, de conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, són el 
Consell de Direcció i el Comitè Científic.
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Article 4. La Presidència de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

1. La Presidència de la Biblioteca Nacional d’Espanya, de conformitat amb la Llei 
1/2015, de 24 de març, correspon a qui sigui titular del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport.

2. Com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, correspon a la Presidència:

a) L’alta direcció de l’organisme.
b) L’aprovació del pla estratègic plurianual, el pla anual d’objectius, la memòria anual 

d’activitats i l’avantprojecte de pressupostos de l’organisme.
c) El control d’eficàcia de la gestió de l’organisme.
d) Elevar al Consell de Ministres la proposta de nomenament de la persona que 

ocupi la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, prèvia consulta al Reial Patronat, a 
la consideració del qual ha de sotmetre els criteris a tenir en compte per al nomenament.

e) La convocatòria i presidència de les reunions a les quals assisteixi.

Article 5. El Reial Patronat de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

1. El Reial Patronat és l’òrgan rector col·legiat de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
2. La Presidència d’honor del Reial Patronat correspon a S. M. els Reis d’Espanya.
3. El Ple i la Comissió Permanent del Reial Patronat són els òrgans col·legiats del 

Reial Patronat i el president i el vicepresident del Reial Patronat són els òrgans unipersonals 
del Reial Patronat.

a) El Ple del Reial Patronat proposa, entre els vocals per designació, els qui ocupin 
la Presidència i la Vicepresidència, que són nomenats per la persona titular del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport per un període de cinc anys.

b) La Presidència del Reial Patronat exerceix la representació institucional de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya i convoca i presideix el Reial Patronat en Ple i en Comissió 
Permanent. En cas d’empat el seu vot és diriment.

En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president és substituït 
pel vicepresident i, si no n’hi ha, pel vocal nat amb més jerarquia, antiguitat i edat, per 
aquest ordre.

Article 6. Composició del Reial Patronat.

1. El ple del Reial Patronat està integrat per trenta vocals, onze dels quals tenen el 
caràcter de nats, tres d’ells representants de les biblioteques de les comunitats autònomes, 
designats rotatòriament per la Conferència Sectorial de Cultura entre les que tinguin 
reconegudes en els seus estatuts les competències exclusives en matèria de biblioteques.

2. La resta dels vocals tenen el caràcter de designats i són nomenats i separats per 
la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport entre persones de reconegut 
prestigi o competència en l’àmbit de la cultura, la recerca científica i l’economia o que 
s’hagin distingit per la seva col·laboració o suport a la Biblioteca Nacional d’Espanya, 
tenint en compte el principi de presència equilibrada de dones i homes.

3. El Reial Patronat està integrat pels membres següents:

a) Vocals nats:

1. La persona titular de la Secretaria d’Estat de Cultura.
2. La persona titular de la Subsecretaria del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
3. La persona titular de la Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i 

l’Agenda Digital, dependent del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
4. La persona titular de la Direcció General de Belles Arts i Patrimoni Cultural.
5. La persona titular de la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
6. La persona titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i 

Innovació, dependent del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
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7. Un representant del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, amb rang, almenys, de 
subsecretari.

8. Tres vocals representants de les biblioteques de les comunitats autònomes, de 
conformitat amb el que estableix l’apartat 1 d’aquest article.

9. La persona titular de la Presidència de la Fundació Amics de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya.

b) Vocals designats:

Els vocals designats són nomenats i separats en els termes que estableix l’apartat 2 
d’aquest article. Es poden nomenar entre aquests persones físiques o representants de les 
institucions públiques o privades que facin contribucions de qualsevol naturalesa a la 
Biblioteca o al compliment dels seus fins, incloses les donacions o aportacions 
econòmiques.

Els vocals designats exerceixen les seves funcions per un període de tres anys a 
comptar de la data dels nomenaments respectius. El mandat es pot renovar, fins a dues 
vegades, per períodes de la mateixa durada. El seu cessament es produeix al terme del 
seu mandat o per renúncia, revocació del mandat, mort o incapacitat.

Article 7. Competències i funcions del Ple del Reial Patronat.

1. El Ple del Reial Patronat estableix els principis d’organització i direcció de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya, determina les directrius de la seva actuació i vetlla pel seu 
compliment en els termes d’aquest Estatut.

2. Correspon al Ple del Reial Patronat:

a) Vetllar pel compliment dels plans aprovats per la Presidència.
b) Proposar al president de la Biblioteca Nacional d’Espanya, per a la seva aprovació, 

el Pla estratègic plurianual i el Pla anual d’objectius.
c) Proposar al president de la Biblioteca Nacional d’Espanya, per a la seva aprovació, 

la memòria anual d’activitats.
d) Proposar i impulsar iniciatives de millora i projectes de col·laboració i innovació 

que puguin contribuir a assolir els fins i objectius de la institució.
e) Fomentar i impulsar els canals de participació de la societat com a mitjà 

d’enriquiment i benefici mutus.
f) Proposar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la iniciació del procediment de 

modificació de l’Estatut i emetre informe sobre les normes proposades per altres òrgans de 
l’Administració General de l’Estat, en desplegament d’aquest Estatut.

g) Sol·licitar a través de la persona titular de la Direcció de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya qualsevol informació necessària per avaluar el compliment dels objectius de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya i garantir el compliment de les seves funcions.

h) Proposar les distincions honorífiques a les persones i institucions en reconeixement 
pels serveis excepcionals prestats a la Biblioteca Nacional d’Espanya, especialment en 
relació amb els bibliotecaris emèrits.

i) Proposar al titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per a la seva aprovació, 
si s’escau, pel Consell de Ministres, la participació en societats, fundacions o altres entitats 
sense ànim de lucre l’objecte de les quals sigui concorde als fins de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, quan això sigui necessari o convenient per complir millor els seus fins.

j) Ser informat de les candidatures presentades a la Direcció de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya als efectes que preveu l’article 9.1 de la Llei 1/2015, de 24 de març.

3. Els actes i les resolucions del Ple del Reial Patronat, dictats en l’exercici de les 
potestats administratives que té atribuïdes, posen fi a la via administrativa, de conformitat 
amb el que preveu l’article 114 de la de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
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Article 8. Composició i competències de la Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent està composta pel president i el vicepresident del Reial 
Patronat, la persona titular de la Secretaria d’Estat de Cultura o, si no n’hi ha, la persona 
titular de l’òrgan competent designada pel ministre d’Educació, Cultura i Esport per 
substituir-la, les persones titulars de la Subsecretaria d’Educació, Cultura i Esport i de la 
Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya i de tres vocals, nats o per designació, elegits 
pel Ple del Reial Patronat.

2. La Comissió Permanent impulsa i supervisa l’estratègia i les línies d’actuació de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya fixades pel Ple del Reial Patronat, en els termes d’aquest 
Estatut.

Ha de retre compte al Ple del Reial Patronat dels acords adoptats.
3. Correspon a la Comissió Permanent:

a) Impulsar i supervisar l’estratègia, els objectius i les actuacions fixades en el Ple del 
Reial Patronat. A aquests efectes duu a terme les actuacions següents:

– Autoritzar les adquisicions i l’acceptació de donatius de patrimoni bibliogràfic i 
documental per a la seva tramitació posterior.

– Acordar la sortida d’obres que se sol·licitin per a préstecs externs per a la seva 
tramitació posterior per la Divisió Cultural.

– Sol·licitar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport autorització per atorgar i aixecar 
els contractes de dipòsit d’exemplars patrimonials.

– Sol·licitar l’adscripció de béns immobles i informar sobre els projectes d’obres i les 
actuacions a efectuar.

– Proposar els preus públics per prestació de serveis que ha d’aprovar la Direcció de 
la Biblioteca Nacional d’Espanya en els termes que estableix la Llei 8/1989, de 13 d’abril, 
de taxes i preus públics.

– Ser informat dels canvis que es produeixin en l’estructura orgànica i funcional de la 
institució.

– Ser informat dels convenis a signar amb institucions i organismes públics i privats.
– Aprovar la proposta de modificació de les normes d’ús i prestació de serveis.
– Impulsar el desenvolupament de projectes de recerca en relació amb el que hagi 

acordat el Comitè Científic.
– Proposar la posada en marxa de futurs desplegaments normatius.
– Efectuar trimestralment el seguiment dels indicadors de gestió bàsics de la institució.

b) Elevar a la Presidència la proposta d’avantprojecte de pressupost anual elaborada 
per la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, ser informada de l’execució del 
pressupost i aprovar els comptes anuals de l’organisme.

c) Impulsar i establir els projectes de col·laboració i cooperació, especialment amb 
biblioteques espanyoles, en relació amb els fins i objectius de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya.

d) Elevar al Ple del Reial Patronat els assumptes que consideri d’interès.
e) Establir l’estratègia de col·laboració de la Biblioteca Nacional d’Espanya en l’àmbit 

internacional, especialment amb Iberoamèrica.
f) Assumir qualsevol altra funció que li sigui assignada pel Ple del Reial Patronat.

Article 9. Funcionament del Ple, de la Comissió Permanent i dels grups de treball del 
Reial Patronat.

1. Les sessions del Ple i de la Comissió Permanent del Reial Patronat són ordinàries 
i extraordinàries.

El calendari de reunions ordinàries del Ple i de la Comissió Permanent del Reial 
Patronat l’acorden aquests òrgans.
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2. Les sessions ordinàries del Ple del Reial Patronat se celebren, almenys, dues 
vegades l’any, i les extraordinàries se celebren les vegades que sigui necessari.

Les sessions, a més de celebrar-se en la forma que preveu la lletra e de l’apartat 2 de 
l’article 4, se celebren prèvia convocatòria del president del Reial Patronat, per iniciativa 
pròpia, o a sol·licitud de la tercera part dels seus vocals, de la persona titular de la 
Secretaria d’Estat de Cultura o, si no n’hi ha, la persona titular de l’òrgan competent 
designada pel ministre d’Educació, Cultura i Esport per substituir-la, o de la persona titular 
de la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

3. La Comissió Permanent es reuneix en sessió ordinària almenys cada tres mesos i 
en sessió extraordinària les vegades que sigui necessari.

Les sessions se celebren, prèvia convocatòria del president del Reial Patronat, per 
iniciativa pròpia, o a sol·licitud de la persona titular de la Direcció de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya.

4. El Ple del Reial Patronat pot constituir grups de treball, amb funcions 
d’assessorament, per a assumptes determinats d’interès especial compostos per membres 
del Ple del Reial Patronat.

5. El Ple, la Comissió Permanent i els grups de treball del Reial Patronat poden 
acordar l’assistència a les seves sessions, amb funcions exclusivament d’assessorament, 
de directius i experts tant de la plantilla de la Biblioteca Nacional d’Espanya com externs la 
presència dels quals sigui necessària en relació amb la seva qualificació especial i els 
assumptes a tractar.

6. Hi ha una Secretaria del Reial Patronat que presta el seu suport al Ple i a la 
Comissió Permanent del Reial Patronat, així com als grups de treball que, si s’escau, es 
creïn.

El Ple del Reial Patronat, a proposta de la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, 
designa la persona titular de la Secretaria del Reial Patronat, que ha de ser funcionari de 
la Biblioteca Nacional d’Espanya i no ha de tenir la condició de membre del Patronat.

7. En allò no previst sobre el funcionament dels òrgans del Reial Patronat s’aplica el 
que estableixen, sobre òrgans col·legiats, els articles 15 a 22 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 10. Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

1. La persona que ocupi la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, que té 
categoria de director general, és nomenada i separada per un reial decret acordat en 
Consell de Ministres, a proposta de qui sigui titular del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, entre funcionaris de carrera pertanyents a cossos o escales del subgrup A1, 
atenent criteris de competència professional i experiència en relació amb els fins i objectius 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

A aquests efectes s’ha d’acudir a un sistema de preselecció que garanteixi la publicitat 
i la concurrència, i que asseguri la participació del Reial Patronat, amb l’assessorament de 
professionals de l’àmbit bibliotecari i documental. La seva designació ha d’atendre els 
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i idoneïtat.

2. Funcions de la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya:

a) Dirigir i coordinar la gestió de la Biblioteca Nacional d’Espanya, amb l’adopció de 
les mesures que condueixin al compliment de les directrius d’actuació assenyalades pel 
Reial Patronat d’acord amb els plans estratègics, els objectius a assolir i les actuacions a 
dur a terme, amb l’adopció de les mesures necessàries per a la consecució dels fins i els 
objectius de la institució.

b) Exercir la representació oficial de l’organisme, sense perjudici de les competències 
del president i del president del Reial Patronat.

c) Elevar al Ple del Reial Patronat la proposta del pla estratègic plurianual i el pla 
anual d’objectius per a la seva tramitació posterior.
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d) Elevar al Ple del Reial Patronat la memòria anual d’activitats de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, per a la seva tramitació posterior.

e) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual, elevar a la Comissió 
Permanent els comptes anuals de l’organisme i executar el pressupost.

f) Elevar al Reial Patronat per al seu informe el Programa anual de projectes en 
relació amb el suport a la recerca i la docència així com la programació d’activitats que 
facilitin un coneixement més gran de la institució.

g) Subscriure, en l’àmbit de les seves competències, els acords de cooperació i 
col·laboració amb biblioteques, institucions o organismes bibliotecaris de recerca, tant 
nacionals com internacionals, per al desenvolupament de projectes d’innovació i millora.

h) Disposar i gestionar els recursos de la Biblioteca Nacional d’Espanya de manera 
que es garanteixi el compliment dels seus fins i funcions.

i) Efectuar en nom de l’organisme la contractació, la disposició de despeses i 
l’ordenació de pagaments necessaris per a l’execució del pressupost.

j) Formular els comptes anuals i rendir al Tribunal de Comptes, a través de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, els aprovats per la Comissió Permanent.

k) Proposar la determinació i modificació de l’estructura orgànica i funcional de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya, així com de la seva plantilla, sense perjudici de les 
competències del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport.

l) Difondre, impulsar i adoptar les mesures necessàries per a l’execució dels acords 
del Reial Patronat.

m) Adoptar les mesures necessàries per a la protecció del patrimoni de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, sense perjudici del que preceptua la legislació sobre el patrimoni 
històric espanyol.

n) Assegurar el compliment dels acords adoptats pel Reial Patronat en relació amb el 
reglament i les normes d’utilització dels serveis de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

o) L’elaboració de les disposicions reguladores del funcionament intern de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya i la prestació de serveis, així com l’elaboració de propostes 
normatives que afectin l’àmbit competencial de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

p) Garantir la transparència en la gestió i l’ús eficient dels recursos públics assignats 
a la Biblioteca Nacional d’Espanya.

q) Exercir les funcions enumerades en els articles 16 i 17, per a l’exercici de les quals 
compta amb la col·laboració de la Divisió de Processos i Serveis Digitals i la Divisió 
Cultural.

3. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, és substituït, per 
aquest ordre, per la persona titular de la Gerència i de la Direcció Tècnica.

4. Els actes i les resolucions de la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, 
dictats en l’exercici de les seves potestats administratives atribuïdes, posen fi a la via 
administrativa, de conformitat amb el que preveu l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 11. El Comitè Científic.

1. El Comitè Científic assessora la Biblioteca Nacional d’Espanya en la participació 
de programes i projectes de recerca, tant nacionals com internacionals, en relació amb els 
fins i els objectius de la Institució.

2. Els programes i projectes han d’estar destinats tant a proporcionar un coneixement 
millor i més ampli sobre les col·leccions conservades com a la innovació tecnològica, 
encaminats a proporcionar una millora en els serveis i un aprofitament més gran de la 
informació generada per la Biblioteca Nacional d’Espanya.

3. El Comitè Científic està compost per deu membres, dels quals set són designats, 
per un període de cinc anys, per la Comissió Permanent entre persones pertanyents a 
universitats i centres de recerca, nacionals o internacionals, atenent criteris de competència 
professional i experiència en relació amb els fins i els objectius de la Biblioteca Nacional 
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d’Espanya. El seu cessament es produeix al terme del seu mandat o per renúncia, 
revocació del mandat feta per la Comissió Permanent, mort o incapacitat.

Com a membres nats pertanyen a aquest Comitè les persones titulars de la Direcció 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya, la Direcció Tècnica i la Divisió de Processos i Serveis 
Digitals de l’organisme.

El Comitè Científic designa la persona titular de la Secretaria, que ha de ser funcionari 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya i no ha de tenir la condició de membre del Comitè 
Científic.

4. En allò no previst sobre el funcionament del Comitè Científic s’aplica el que 
estableixen, en matèria d’òrgans col·legiats, els articles 15 a 22 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 12. El Consell de Direcció.

1. El Consell de Direcció és l’òrgan responsable d’assessorar la Direcció de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya en l’exercici de les seves funcions.

2. Està format per les persones titulars de la Direcció de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, la Direcció Tècnica, la Gerència, la Divisió Cultural, la Divisió de Processos i 
Serveis Digitals, els caps d’Àrea i les direccions de Departament. El Consell de Direcció, a 
proposta de la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, designa, d’entre els membres 
del Consell de Direcció, el secretari de l’organisme.

El Consell de Direcció es reuneix, prèvia convocatòria de la Direcció de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, almenys, una vegada al mes.

3. La Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya pot convocar a les sessions del 
Consell de Direcció el personal al servei de la Biblioteca Nacional d’Espanya, quan 
entengui que han de ser oïts en relació amb algun dels assumptes que siguin objecte 
d’examen en la sessió corresponent i sempre que no hagin pogut manifestar el seu parer 
a través de l’informe corresponent.

4. En allò no previst sobre el funcionament del Consell de Direcció s’aplica el que 
estableixen els articles 15 a 22 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.

CAPÍTOL III

Estructura administrativa i funcional

Article 13. Estructura administrativa.

1. De la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya depenen directament les 
següents unitats orgàniques amb rang de subdirecció general:

a) La Gerència.
b) La Direcció Tècnica.

2. Així mateix, depenen de la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya amb el 
rang que determini la corresponent relació de llocs de treball:

a) La Divisió de Processos i Serveis Digitals.
b) La Divisió Cultural.

Article 14. La Gerència.

Correspon a la Gerència:

a) La direcció de les unitats i els recursos que li estiguin adscrits, i assegurar-ne el 
funcionament adequat i el compliment dels fins i els objectius que tinguin encarregats.
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b) La proposta d’ordenació dels llocs de treball de l’organisme, la tramitació de la 
provisió de llocs, la selecció del personal i la seva funció.

c) L’acció social i les relacions amb els òrgans representatius del personal, i 
col·laborar en el procés electoral dels seus representants i la prevenció de riscos 
professionals.

d) L’administració del personal i el seu règim jurídic, amb la tramitació dels oportuns 
expedients sobre situacions, permisos, disciplinaris, manteniment del registre i proposta de 
resolucions dels recursos.

e) La gestió patrimonial, inventari dels béns propis o adscrits, previsió de necessitats, 
tramitació dels expedients relatius a arrendaments, permutes, adquisicions, així com la 
resta d’expedients de contingut econòmic.

f) La tramitació dels expedients de contractació administrativa i relacions i coordinació 
amb els òrgans participis en els processos de contractació.

g) El manteniment i la conservació de les instal·lacions i els equips, elaboració dels 
projectes i documentació tècnica dels expedients d’obres.

h) Els serveis generals de règim interior, comunicacions, intendència, seguretat, 
registre general i informació al públic.

i) La tramitació dels expedients de pagament d’ingressos, previsions de tresoreria, 
gestió i justificació dels comptes en entitats de crèdit i lliurament de fons a justificar.

j) L’elaboració dels avantprojectes de pressupost i els programes.
k) L’elaboració dels comptes anuals, a rendir al Tribunal de Comptes a través de la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
l) Exercir totes les altres funcions que li siguin encomanades per la Direcció de la 

Biblioteca Nacional d’Espanya.

Article 15. La Direcció Tècnica.

Correspon a la Direcció Tècnica:

a) La direcció de les unitats i els recursos que li corresponguin, i assegurar-ne el 
funcionament adequat i el compliment dels fins que tinguin encarregats.

b) La identificació, organització i gestió de tots els documents conservats a la 
Biblioteca Nacional d’Espanya, i la seva incorporació al catàleg en línia per garantir l’accés 
a les seves col·leccions i facilitar-ne l’estudi als investigadors.

c) L’elaboració de la bibliografia espanyola de manera que serveixi com a instrument 
de referència actualitzada per al control bibliogràfic de la producció editorial i la creació de 
catàlegs de les seves biblioteques.

d) L’execució de la política d’adquisicions, a través de la gestió dels ingressos per 
dipòsit legal, compra, bescanvi i donatiu, que incrementi i completi la col·lecció bibliogràfica 
patrimonial nacional.

e) Garantir la preservació i la conservació de les seves col·leccions a través de la 
realització dels plans de preservació necessaris i les mesures de seguretat oportunes.

f) Realització, elaboració i actualització de la normativa tècnica bibliotecària, en 
relació amb el procés tècnic i la preservació de les col·leccions.

g) Participació en projectes i grups de treball d’àmbit nacional i internacional dirigits 
a la promoció de la recerca i el desenvolupament d’estàndards i normativa en l’àmbit de la 
biblioteconomia i de serveis en línia de valor afegit a l’usuari.

h) La planificació i organització dels serveis als usuaris: consulta en sala, préstec 
interbibliotecari, informació bibliogràfica i reprografia.

i) Impulsar i donar suport a programes de recerca tendents a la generació de 
coneixement sobre les seves col·leccions, coordinar-ne el desenvolupament i l’execució i 
establir espais de diàlegs amb centres de recerca i investigadors de tot el món.
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Article 16. La Divisió de Processos i Serveis Digitals.

Correspon a la Divisió de Processos i Serveis Digitals col·laborar amb la Direcció de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya en l’acompliment de les funcions següents:

a) La direcció de les unitats i els recursos que li estiguin adscrits, i assegurar-ne el 
funcionament adequat i el compliment dels fins que tinguin encarregats.

b) Planificar i gestionar els mitjans i sistemes que garanteixin l’accés als recursos 
d’informació de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

c) Coordinar i gestionar les tasques relacionades amb el dipòsit legal de publicacions 
en línia.

d) Garantir la reutilització de la informació generada per la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, especialment la informació bibliogràfica i els continguts digitals.

e) Gestionar els processos de digitalització de les col·leccions de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya.

f) La implantació de mesures que assegurin l’accés a llarg termini a les col·leccions 
digitals de la Biblioteca Nacional d’Espanya, en col·laboració amb el personal amb funcions 
en matèria de coordinació informàtica.

g) Garantir, en coordinació amb el personal amb funcions en matèria de comunicació, 
l’accés a la informació generada per la Biblioteca Nacional Espanya, tant a través dels 
sistemes de gestió d’informació com dels canals corporatius.

h) Participar en l’estratègia de comunicació interna i externa de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya a través del web i els mitjans socials, especialment pel que fa a la difusió de les 
col·leccions digitals.

i) Participar i liderar projectes de desenvolupament, tant nacionals com internacionals, 
encaminats a millorar l’accés i l’ús de la informació generada per la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, així com al desenvolupament d’estàndards i normativa en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació aplicades a les biblioteques.

j) Impulsar i col·laborar en projectes de recerca destinats al coneixement de les 
col·leccions de la Biblioteca Nacional d’Espanya o al desenvolupament de projectes 
d’innovació tecnològica.

Article 17. La Divisió Cultural.

Correspon a la Divisió Cultural col·laborar amb la Direcció de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya en el desenvolupament de les funcions següents:

a) La direcció de les unitats i els recursos que li corresponguin, i assegurar-ne el 
funcionament adequat i el compliment dels fins que tinguin encarregats.

b) La proposta, el disseny, la coordinació i l’execució de qualsevol activitat cultural 
duta a terme a la Biblioteca Nacional d’Espanya.

c) La proposta, el disseny i la realització d’un pla editorial que serveixi per donar a 
conèixer la riquesa de les col·leccions dipositades a la Biblioteca Nacional d’Espanya, el 
funcionament dels seus serveis, i les activitats culturals, així com qualsevol altre tipus de 
publicació que contribueixi a la consecució dels fins propis de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya.

d) La direcció del Museu de la Biblioteca Nacional d’Espanya i la planificació i 
execució de les activitats que s’hi duen a terme, per tal de fomentar la funció educativa i 
cultural de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

e) La programació, planificació, gestió i realització de les exposicions i mostres 
bibliogràfiques o de qualsevol altre caràcter que se celebren a la Biblioteca Nacional 
d’Espanya.

f) La recepció, tramitació, gestió i resolució, a la vista dels informes emesos pels 
diferents departaments, de les sol·licituds de préstecs temporals d’obres custodiades a la 
Biblioteca Nacional d’Espanya, fetes per altres institucions.

g) La posada en marxa de projectes encaminats a fomentar la funció educativa de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya.
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h) La documentació, el control, la informació i la difusió dels béns no inclosos en el 
Catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya, que formen part del patrimoni historicoartístic 
de la institució, com ara quadres, escultures, mobiliari i maquinària antiga, instruments 
musicals i altres objectes d’arts aplicades i arqueologia industrial.

CAPÍTOL IV

Règim de personal

Article 18. Personal de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

Com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, de conformitat amb el que estableix 
l’article 100 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el personal 
al servei de la Biblioteca Nacional d’Espanya té la consideració d’empleat públic amb 
subjecció al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i altres normes concordants.

D’aquesta manera, amb caràcter general, els llocs de treball els ha d’ocupar personal 
funcionari de carrera. Així mateix, les relacions de llocs de treball han d’indicar els llocs 
que, si s’escau, també poden ser ocupats per personal laboral. En tot cas, la relació de 
llocs de treball ha de tenir en compte el que estableix l’article 9.2 del text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Article 19. Incompatibilitats.

El personal al servei de la Biblioteca Nacional d’Espanya, de conformitat amb la Llei 
1/2015, de 24 de març, està subjecte al règim d’incompatibilitats establert amb caràcter 
general per al personal al servei de les administracions públiques.

CAPÍTOL V

Règim patrimonial

Article 20. Règim patrimonial.

1. De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, la Biblioteca Nacional d’Espanya 
té, per al compliment dels seus fins, un patrimoni propi, diferent del de l’Administració 
General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns i drets dels quals és titular.

2. Així mateix, com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, queden adscrits a 
l’organisme per al compliment dels seus fins els béns del patrimoni de l’Estat que acordi 
l’òrgan corresponent.

Article 21. Béns propis.

1. La Biblioteca Nacional d’Espanya pot adquirir qualsevol classe de béns i drets per 
qualsevol de les modalitats admeses en dret.

L’adquisició de béns immobles o de drets sobre aquests requereix l’informe favorable 
previ del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

2. La Biblioteca Nacional d’Espanya, en les seves relacions patrimonials que tinguin 
per objecte béns de caràcter patrimonial de titularitat de l’organisme, queda subjecta al 
dret privat, sense perjudici de les limitacions derivades de l’aplicació, si s’escau, de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

3. De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, la gestió i administració dels 
béns i drets propis s’han d’exercir d’acord amb el que assenyala aquest Estatut, amb 
subjecció en tot cas al que estableix per als organismes públics la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
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4. Com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, els béns d’interès cultural que formin 
part del patrimoni de la Biblioteca Nacional d’Espanya, siguin mobles o immobles, se 
sotmeten al règim especial de protecció i tutela que estableix la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol.

Article 22. Béns adscrits.

1. L’adscripció i desadscripció de béns per part de l’Administració General de l’Estat 
es regeix per la Llei 33/2003, de 3 novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, i aquells conserven la seva qualificació i titularitat jurídica originària, i correspon 
a la Biblioteca Nacional d’Espanya la seva utilització, conservació, administració i totes les 
prerrogatives referents al domini públic i als béns patrimonials de l’Estat que estiguin 
establertes legalment.

2. Els béns mobles i immobles del patrimoni de l’Estat adscrits a la Biblioteca 
Nacional d’Espanya es regeixen per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques i, en el cas que es tracti de béns del patrimoni històric espanyol, 
també per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, així com per les 
normes dictades en desplegament de totes dues lleis.

3. El que estableixen els apartats 3 i 4 de l’article anterior també és aplicable respecte 
als béns adscrits.

CAPÍTOL VI

Règim de contractació, pressupost i economicofinancer

Article 23. Règim de contractació.

De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, el règim de contractació de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya es regeix pel que disposa la legislació de contractes del 
sector públic per a les administracions públiques.

Article 24. Recursos econòmics.

1. De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, els recursos econòmics de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya poden provenir de les fonts següents:

a) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.
b) Els productes i les rendes del patrimoni esmentat.
c) Les consignacions específiques que tingui assignades en els pressupostos 

generals de l’Estat.
d) Les transferències corrents o de capital que procedeixin de les administracions o 

entitats públiques.
e) Els ingressos ordinaris i extraordinaris, ja siguin de dret públic o privat, que, segons 

les disposicions per les quals es regeix, la Biblioteca Nacional d’Espanya estigui autoritzada 
a percebre i, en particular, els que procedeixin de la venda de publicacions en qualsevol 
mitjà o suport i d’altres classes d’objectes, de la realització de cursos, jornades i seminaris, 
convenis de cooperació i de les activitats pròpies d’aquest organisme, com el préstec 
interbibliotecari, la reproducció de documents, les recerques bibliogràfiques delegades, la 
difusió selectiva de la informació, o qualsevol altra activitat o servei relacionats amb les 
funcions de l’organisme.

f) Les subvencions, les aportacions voluntàries, les donacions, les herències, els 
llegats i altres aportacions d’entitats privades i de particulars.

g) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del 
mecenatge, del patrocini d’activitats o instal·lacions.

h) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.
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2. Els recursos que especifica l’apartat anterior, a excepció dels que assenyalen els 
paràgrafs c) i d), constitueixen els recursos propis de l’organisme.

3. Com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, el Reial Patronat de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya ha de dur a terme una tasca activa de captació de recursos propis, 
especialment els derivats de les aportacions a títol gratuït d’entitats privades i de particulars 
i dels ingressos rebuts com a conseqüència del patrocini d’instal·lacions.

Article 25. Ingrés per activitats pròpies i cessió d’espais.

1. Els ingressos de la Biblioteca Nacional d’Espanya derivats de les seves activitats 
pròpies tenen la naturalesa de taxes o preus públics, a l’empara del que disposa la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

L’establiment o la modificació de la quantia dels preus públics els fa la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2. Els ingressos procedents de la utilització o la cessió d’espais dels immobles, propis 
o adscrits, que estiguin qualificats de demanials, tenen la naturalesa de taxa i es regulen 
en el capítol VI del títol I de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal 
de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter 
públic. La determinació de la quantia o la seva modificació es fan a través d’una ordre 
ministerial.

3. La gestió i la recaptació dels preus i de les taxes les porta a terme la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, que els ingressa en el seu patrimoni.

4. Són ingressos de dret privat els altres que percebi la Biblioteca Nacional d’Espanya 
per la prestació de serveis o la realització d’activitats que, d’acord amb la llei, no tinguin 
naturalesa tributària, no constitueixin preus públics i no derivin de l’exercici de potestats 
administratives.

5. La regulació dels ingressos per activitats pròpies i cessió d’espais que contenen 
els apartats anteriors és la que estableix la Llei 1/2015, de 24 de març.

Article 26. Participació en societats i fundacions.

1. De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, quan sigui necessari per a la 
consecució dels fins que té assignats, la Biblioteca Nacional d’Espanya pot participar en 
societats, fundacions o altres entitats sense ànim de lucre l’objecte de les quals sigui 
concorde als fins de la Biblioteca Nacional d’Espanya, en els termes que estableix la 
legislació vigent.

Aquesta participació l’ha d’autoritzar el Ple del Reial Patronat a proposta de la Direcció 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

2. Com estableix la Llei 1/2015, de 24 de març, correspon al Consell de Ministres, a 
proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i a iniciativa de la persona 
titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, després de l’aprovació del Reial Patronat 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya, autoritzar els actes d’adquisició de títols representatius 
del capital de societats mercantils, sigui per subscripció o compra, en cas que l’autorització 
del Consell de Ministres no sigui preceptiva de conformitat amb el que disposa la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

Article 27. Règim pressupostari.

De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, la Biblioteca Nacional d’Espanya ha 
d’elaborar anualment un avantprojecte de pressupost i l’ha de remetre al Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport per a la seva tramitació posterior d’acord amb el que preveu 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Article 28. Control economicofinancer.

Sense perjudici de les competències de fiscalització atribuïdes al Tribunal de Comptes, 
la Biblioteca Nacional d’Espanya està sotmesa al control intern de la seva gestió 
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economicofinancera, que exerceix la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a 
través de la Intervenció Delegada en aquesta, en les condicions i en els termes que 
estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als organismes 
autònoms.

Article 29. Comptabilitat.

De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, la Biblioteca Nacional d’Espanya 
està sotmesa al Pla general de comptabilitat pública, d’acord amb el que estableix la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Disposició addicional primera. Utilització de les diferents llengües oficials de l’Estat.

De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, atenent l’essència de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya com a referent cultural d’abast internacional, i a fi de contribuir a la 
difusió i normalització del patrimoni plurilingüe de l’Estat espanyol, es promou en els 
materials editats per aquest organisme, així com en la informació inherent a l’obra 
exposada i la que s’ofereix als visitants, l’ús de les diferents llengües oficials de l’Estat. Es 
presta una atenció especial a l’edició en llengües cooficials dels materials en format 
electrònic.

Disposició addicional segona. Accessibilitat de les persones amb discapacitat.

De conformitat amb la Llei 1/2015, de 24 de març, d’acord amb la legislació sectorial 
aplicable, les instal·lacions i els serveis prestats per la Biblioteca Nacional d’Espanya són 
accessibles a les persones amb discapacitat, que constitueixen un grup social d’especial 
referència per a l’actuació d’aquest organisme.
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