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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

5031 Reial decret 202/2021, de 30 de març, pel qual es reorganitzen determinats 
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i es 
modifiquen el Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea 
l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i se n’aprova 
l’Estatut, i el Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació.

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, va suposar una 
norma legal de gran rellevància per a tot l’ecosistema propi del Sistema espanyol de 
ciència, tecnologia i innovació, atès que el va dotar de les funcions, les competències i les 
estructures necessàries per al desenvolupament adequat de la política de recerca, 
desenvolupament i innovació de les diferents administracions públiques i va establir el 
marc per al foment de la recerca científica i tècnica i els seus instruments de coordinació 
general, amb la finalitat de contribuir a la generació, la difusió i la transferència del 
coneixement per resoldre els problemes essencials de la societat.

La Llei esmentada, que té per objecte fonamental la promoció de la recerca, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s’han 
d’assentar el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social, va configurar, a 
l’article 47, els organismes públics de recerca com els creats per a l’execució directa 
d’activitats de recerca científica i tècnica, d’activitats de prestació de serveis tecnològics, i 
de les altres activitats de caràcter complementari, necessàries per a l’adequat progrés 
científic i tecnològic de la societat.

La Llei va atribuir aquesta condició, en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, a 
l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, MP (CSIC), l’Institut 
Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), l’Institut 
Geològic i Miner d’Espanya, MP (IGME), l’Institut Espanyol d’Oceanografia, MP (IEO), el 
Centre d’Investigacions Energètiques Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), l’Institut 
Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, MP (INIA), i l’Institut d’Astrofísica 
de Canàries (IAC), sense perjudici de la seva pròpia naturalesa consorcial.

El temps transcorregut des de la seva entrada en vigor, així com la necessitat de 
cercar les sinergies adequades en l’àmbit de la gestió pública de la recerca, el 
desenvolupament i la innovació, han fet necessari procedir a la reorganització de 
determinats organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat, tal com 
assenyala la mateixa Llei 14/2011, d’1 de juny, a la disposició addicional vuitena, per tal 
d’adequar-los als objectius de la Llei, d’acord amb els principis d’eficàcia, eficiència, 
qualitat, coordinació, rendició de comptes i cooperació amb la resta dels agents del 
Sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

Així, es considera igualment necessari procedir a la reorganització esmentada tenint 
en compte que la finalitat investigadora pròpia dels organismes públics de recerca objecte 
del present Reial decret és concurrent amb la del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, per la qual cosa la reorganització ha de permetre reforçar i millorar l’execució 
de l’activitat investigadora en l’àmbit públic, i dotar-la de les estructures necessàries per 
poder abordar els reptes de la gestió de l’R+D+I des d’un organisme públic dotat de les 
eines de gestió necessàries per assolir els objectius esmentats.

L’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) té per objecte 
principal el desenvolupament de les competències de l’Administració General de l’Estat en 
l’àrea de recerca científica i innovació tecnològica en matèria agrària i alimentària.
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Per la seva banda, l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) té com a missió la recerca 
i el desenvolupament tecnològic, inclosa la transferència de coneixements, sobre el mar i 
els seus recursos.

Finalment, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) té per objecte l’estudi, la 
recerca, l’anàlisi i els reconeixements en el camp de les ciències i tecnologies de la Terra.

Tots aquests organismes públics de recerca han permès enformar una veritable política 
d’R+D+I i de serveis tècnics especialitzats en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat 
en cadascun dels seus sectors específics.

Per seguir generant sinergies i potenciar la tasca investigadora i de serveis tècnics 
efectuada per aquests organismes públics de recerca, ara es considera oportú integrar-los 
a l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, que té una llarga 
experiència i capacitats demostrades per acollir i impulsar, sota els principis 
d’interdisciplinarietat i autonomia, una recerca d’excel·lència en els camps més diversos 
del saber, entre els quals s’inclouen els específics d’aquests organismes públics de 
recerca. Aquesta integració els ha d’aportar l’estructura i els mitjans necessaris per 
continuar exercint les seves funcions i competències sectorials, i multiplicar així les seves 
capacitats organitzatives i d’actuació i potenciar la capacitat d’obtenir resultats científics 
que permetin continuar desenvolupant la política investigadora en l’àmbit de l’Estat.

La reorganització ha de permetre, igualment, procedir a la creació de centres nacionals 
en el Consell Superior d’Investigacions Científiques, que assumeixin les competències i 
atribucions fins ara exercides pels diferents organismes públics de recerca de 
l’Administració General de l’Estat afectats pel present Reial decret, de conformitat amb el 
que estableix l’article 26 del Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea 
l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i se n’aprova l’Estatut, que 
permet la creació d’aquests centres nacionals quan el volum de les infraestructures 
necessàries per exercir la seva activitat així ho aconselli, quan sigui coherent amb 
l’Estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació o quan es produeixi la integració 
en el CSIC d’entitats de recerca anteriorment independents.

Aquesta integració com a centres nacionals ha de permetre mantenir la denominació 
actual dels organismes públics de recerca objecte de reorganització, així com un estatus 
organitzatiu específic que els doti d’autonomia gestora en el marc del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, amb el propòsit de garantir el compliment adequat de les 
seves funcions en l’àmbit de l’R+D+I.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

En concret, s’han respectat els principis de necessitat, eficiència i proporcionalitat, atès 
que conté la regulació imprescindible i amb el rang necessari per a la consecució dels 
objectius prèviament esmentats i establerts a la disposició addicional vuitena de la 
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, sense cap increment de 
despesa pública i sense restringir drets dels ciutadans ni imposar-los obligacions directes 
o càrregues administratives de cap tipus.

Així mateix, és coherent amb el principi d’eficàcia, atès que el Reial decret identifica 
clarament les finalitats perseguides i és l’instrument més adequat per garantir-ne la 
consecució.

Aquest Reial decret reforça el principi de seguretat jurídica, per tal com és coherent 
amb la normativa en matèria d’organització i funcionament dels organismes públics de 
recerca de l’Administració General de l’Estat.

Quant al principi de transparència, i atès que es tracta d’una norma purament 
organitzativa, la seva tramitació està exempta de la consulta pública prèvia i dels tràmits 
d’audiència i d’informació públiques.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb el que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases del règim jurídic de les administracions públiques, i amb el que disposa 
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l’article 149.1.15a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat competència 
exclusiva sobre el foment i la coordinació general de la recerca científica i tècnica.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Política Territorial i Funció Pública, de la 
ministra d’Hisenda i del ministre de Ciència i Innovació, d’acord amb el Consell d’Estat, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 30 de març de 2021,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte, d’acord amb el que assenyala la disposició 
addicional vuitena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, 
reorganitzar determinats organismes públics de recerca de l’Administració General de 
l’Estat amb la finalitat de coordinar les polítiques de recerca científica i tècnica a 
l’Administració General de l’Estat, potenciar-ne l’enfortiment institucional i garantir 
l’actuació coordinada i la col·laboració entre els agents públics del Sistema espanyol de 
ciència, tecnologia i innovació.

Article 2. Reorganització de determinats organismes públics de recerca de l’Administració 
General de l’Estat.

1. Els organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat Institut 
Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, OA, MP (d’ara endavant INIA), 
Institut Geològic i Miner d’Espanya, OA, MP (d’ara endavant IGME), i Institut Espanyol 
d’Oceanografia, OA, MP (d’ara endavant IEO), s’integren a l’Agència Estatal Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, MP (d’ara endavant CSIC).

En conseqüència, se suprimeixen els organismes públics de recerca INIA, IGME i IEO, 
la personalitat jurídica diferenciada dels quals queda extingida amb l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, data d’integració efectiva en què el seu actiu i passiu se cedeix i 
s’integra globalment en el CSIC, que els succeeix universalment en tots els seus drets i 
obligacions, i sense perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera.

2. En els termes que preveu l’article 4 d’aquest Reial decret, així com el Reial 
decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques i se n’aprova l’Estatut, es creen els centres nacionals 
següents:

a) Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA).
b) Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).
c) Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO).

Article 3. Assumpció de finalitats, funcions i competències dels organismes públics de 
recerca objecte de reorganització.

L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, MP, assumeix, a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, la totalitat de les finalitats, les funcions i 
les competències que, d’acord amb la normativa vigent, els corresponia exercir als 
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat Institut Nacional de 
Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, OA, MP, Institut Geològic i Miner d’Espanya, 
OA, MP, i Institut Espanyol d’Oceanografia, OA, MP.

Article 4. Integració d’estructures.

1. Les activitats científiques i de serveis dutes a terme pels organismes públics de 
recerca de l’Administració General de l’Estat INIA, IEO i IGME per complir les seves 
finalitats i funcions han de quedar garantides mitjançant la integració orgànica i funcional 
de les seves estructures en el CSIC, en la forma que determinin el seu Estatut i el seu 
Consell Rector.
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2. La creació dels centres nacionals que preveu l’article 2.2 ha de garantir la seva 
activitat investigadora i de servei públic, i s’han de crear òrgans de govern col·legiats en 
cadascun d’aquests centres d’acord amb el Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, 
pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i se 
n’aprova l’Estatut, i s’han de mantenir el mateix nombre i una composició anàloga a la dels 
antics òrgans col·legiats.

3. La resta d’estructures tècniques, de serveis comuns i de suport s’han d’integrar en 
els òrgans i les estructures corporatives, de recerca o de suport del CSIC que la 
Presidència d’aquest consideri més eficaç, de conformitat amb criteris d’especialitat, 
complementarietat, transversalitat, eficiència i operativitat.

Article 5. Integració de mitjans personals dels organismes públics de recerca objecte de 
reorganització.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i 
mitjançant una resolució de la Subsecretaria de Ciència i Innovació, s’han de determinar el 
personal i els llocs de treball dels organismes públics de recerca objecte de reorganització 
que s’han d’incorporar al CSIC i els que s’han d’incorporar al Ministeri de Ciència i 
Innovació i a la resta d’organismes públics adscrits al Departament, i la resolució 
esmentada ha d’establir la distribució dels crèdits pressupostaris associats a aquestes 
dotacions. El personal esmentat s’ha d’incorporar en les mateixes condicions que 
estableixen els apartats següents en tot el que sigui aplicable sense que, en cap cas, es 
puguin produir increments retributius de caràcter col·lectiu en relació amb la situació 
existent a l’organisme de procedència.

2. S’han d’incorporar com a personal del CSIC, del Ministeri de Ciència i Innovació o 
de la resta d’organismes públics adscrits al Departament els qui a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret estiguin ocupant un lloc de treball com a personal funcionari, 
estatutari o laboral en els organismes públics de recerca objecte de reorganització, amb 
els mateixos drets i obligacions que tinguin en el moment de la seva integració en els 
termes que fixen els apartats següents.

3. El personal funcionari que passi a prestar servei al CSIC, al Ministeri de Ciència i 
Innovació o a la resta d’organismes públics adscrits al Departament roman en la situació 
de servei actiu en el seu cos o escala i conserva l’antiguitat, el grau consolidat i les 
retribucions que tingui reconegudes, amb els mateixos drets i obligacions que tingui en el 
moment de la incorporació. Així mateix, queda incorporat al CSIC, al Ministeri de Ciència i 
Innovació o als organismes públics adscrits al Departament el personal funcionari interí 
que estigui prestant serveis en els organismes públics de recerca objecte de reorganització, 
mentre es mantingui la causa que va donar origen al seu nomenament.

El personal funcionari que ocupi per lliure designació algun lloc objecte de supressió, 
dins dels òrgans suprimits per aquest Reial decret, s’ha de redistribuir de conformitat amb 
l’esmentada resolució de la Subsecretaria de Ciència i Innovació mitjançant adscripció 
provisional, i queda en situació de servei actiu sota la direcció de la Presidència del CSIC, 
la Subsecretaria de Ciència i Innovació o la direcció de la resta d’organismes públics 
adscrits o vinculats al Departament fins que ocupi definitivament un nou lloc de treball de 
conformitat amb les normes vigents.

4. El personal estatutari que passi a prestar servei al CSIC, al Ministeri de Ciència i 
Innovació o a la resta d’organismes públics adscrits al Departament conserva l’antiguitat, 
el grau consolidat i les retribucions que tingui reconeguts i els mateixos drets i obligacions 
que tingui en el moment de la incorporació.

5. El CSIC s’ha de subrogar en els contractes de treball concertats pels organismes 
públics de recerca objecte de reorganització amb el personal laboral, que ha de passar a 
integrar-se en la seva plantilla en els mateixos grups professionals, especialitats i àrees de 
treball a què estiguin adscrits, amb els mateixos drets i obligacions que tinguin en el 
moment de la incorporació.

La incorporació del personal laboral s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’article 44 
del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret 
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legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i s’han de mantenir les condicions laborals que preveu 
el IV Conveni únic per al personal laboral de l’Administració General de l’Estat.

El personal laboral «fora de conveni» dels organismes públics de recerca objecte de 
reorganització s’ha d’incorporar com a personal «fora de conveni» del CSIC.

La integració de personal no suposa, en cap cas, l’atribució de la condició de funcionari 
de carrera al personal laboral que prestava serveis en els OPR absorbits.

6. La incorporació del personal que preveuen els apartats anteriors pot suposar la 
reordenació de la ubicació física dels seus llocs de treball sense que, en cap cas, i llevat 
de conformitat de l’empleat públic, pugui suposar un canvi de municipi.

7. En tot cas, el procés d’incorporació ha d’incloure l’aprovació d’un pla especial de 
formació del personal per a la seva adaptació al CSIC, al Ministeri de Ciència i Innovació 
o a la resta d’organismes públics adscrits o vinculats al Departament.

Article 6. Règim patrimonial.

1. S’ha de produir la cessió i integració global, en unitat d’acte, de tot l’actiu i el 
passiu dels organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat integrats 
a l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, MP.

2. L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, MP, s’ha de 
subrogar en la totalitat de drets i obligacions de caràcter patrimonial que corresponguin als 
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat que s’integren en la 
seva estructura orgànica o en les relacions jurídiques que aquests tinguin amb els seus 
creditors, tant de caràcter principal com accessòries, incloent-hi els actius i passius 
sobrevinguts.

Aquesta subrogació no altera les condicions financeres de les obligacions assumides 
ni es pot entendre com a causa de resolució de les relacions jurídiques.

3. El patrimoni propi dels organismes públics de recerca fusionats s’ha d’integrar en 
el del CSIC. Els béns del patrimoni de l’Estat que els organismes públics de recerca 
fusionats tinguin adscrits per al compliment de les seves finalitats s’entenen adscrits en les 
mateixes condicions al CSIC, que ha de comunicar la mutació operada a la Direcció 
General del Patrimoni de l’Estat als efectes que es reflecteixi a l’Inventari general de béns 
i drets de l’Estat.

4. Els béns i drets inventariables propis dels diferents organismes públics de recerca 
integrats s’han de registrar a l’inventari propi del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, i s’hi han d’adscriure internament per la Presidència del CSIC.

Article 7. Integració de mitjans econòmics i pressupostaris dels organismes públics de 
recerca objecte de reorganització.

El CSIC ha d’incorporar els recursos econòmics dels organismes públics de recerca 
integrats, així com les seves fonts de finançament, i n’ha de disposar en les condicions que 
estableix el seu Estatut.

El romanent de tresoreria dels organismes públics de recerca integrats mitjançant 
aquest Reial decret, així com el que hi pugui haver en el moment d’aprovació d’un 
pressupost únic del CSIC, s’ha d’incorporar íntegrament al pressupost del CSIC i gaudeix 
de les seves mateixes condicions, sense cap distinció.

Article 8. Subrogació en els contractes, subvencions i ajudes i convenis dels organismes 
públics de recerca objecte de reorganització.

1. L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, MP, s’ha de 
subrogar en la totalitat dels drets i les obligacions dimanants dels contractes del sector 
públic i la resta d’instruments jurídics que estiguin vigents a la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret en els organismes públics de recerca de l’Administració General de 
l’Estat que s’hi integren.
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2. Així mateix, l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, MP, 
s’ha de subrogar en la totalitat dels drets i les obligacions dimanants dels convenis, les 
subvencions, les ajudes i la resta d’instruments jurídics en vigor a la data d’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret que s’hagin concedit o subscrit pels organismes públics de 
recerca de l’Administració General de l’Estat que s’integren en el CSIC.

Article 9. Garantia de la coordinació interdepartamental de l’exercici de funcions del 
centre nacional INIA.

1. L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, a través del 
centre nacional INIA, ha de garantir l’exercici de les funcions de recerca i suport tècnic 
científic en matèria de recerca agroalimentària pròpies d’aquest centre nacional com a 
suport de la política agrària i alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i 
al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic com a suport en l’avaluació 
de riscos ambientals derivats tant d’agents químics com biològics, inclosos els organismes 
modificats genèticament.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, a través de la Comissió Interministerial 
de Recerca Agrària, Alimentària i de Desenvolupament Rural, creada mitjançant el Reial 
decret 1430/2003, de 21 de novembre, s’ha de procedir a la coordinació entre els ministeris 
de Ciència i Innovació i d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a l’exercici adequat de les 
activitats del centre nacional INIA en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i 
suport tecnicocientífic i, especialment, en l’àmbit de les varietats vegetals, la coordinació 
de les activitats de recerca i experimentació relacionades amb les varietats comercials i 
protegides de llavors i plantes de viver, així com la coordinació d’estudis, assajos, anàlisis 
de camp i laboratori, necessaris per a la inscripció per part del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació de les varietats esmentades i la seva protecció. El centre nacional INIA 
ha d’assegurar la realització de totes les actuacions necessàries per emprendre’ls.

Disposició addicional primera. Referències normatives.

Les referències que es facin als organismes públics de recerca de l’Administració 
General de l’Estat Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, OA, MP, 
Institut Geològic i Miner d’Espanya, OA, MP, i Institut Espanyol d’Oceanografia, OA, MP, en 
la normativa vigent en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, així com als 
òrgans propis de les seves estructures, s’entenen fetes a l’Agència Estatal Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, MP.

Disposició addicional segona. No increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden suposar cap increment de dotacions 
ni de costos de personal, i el funcionament de l’Agència Estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, MP, com a organisme públic absorbent, s’ha de dur a terme 
amb els seus mitjans actuals i amb els mitjans materials i personals dels organismes 
públics de recerca de l’Administració General de l’Estat que s’hi integren.

Disposició addicional tercera. Supressió d’òrgans.

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i sense perjudici del que 
estableix l’apartat 6 de la disposició transitòria tercera, queden suprimits els òrgans 
següents:

a) Els òrgans de govern, òrgans col·legiats i òrgans gestors de l’Institut Nacional de 
Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA).

b) Els òrgans de govern i òrgans gestors de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO).
c) Els òrgans de govern i òrgans de gestió de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya 

(IGME).
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2. La reorganització d’organismes públics de recerca que preveu aquest Reial decret 
ha de garantir que les intervencions delegades de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat que estaven adscrites en els organismes objecte de reorganització passin a 
adscriure’s a l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, MP.

Disposició transitòria primera. Règim transitori.

1. Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les direccions i els òrgans 
subsistents de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, OA, l’Institut 
Geològic i Miner d’Espanya, OA, i l’Institut Espanyol d’Oceanografia, OA, han de seguir 
exercint les competències ordinàries en relació amb el personal, els crèdits pressupostaris 
i els recursos econòmics i materials, i els seus titulars s’han d’ajustar a les instruccions i 
limitacions que sobre això dicti la Presidència del CSIC per garantir la coherència i la 
coordinació deguda durant el procés d’integració i amb subjecció als termes que preveu la 
disposició transitòria tercera.

2. Fins a l’aprovació de la nova relació de llocs de treball de l’Agència Estatal Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i del Ministeri de Ciència i Innovació i els seus 
organismes públics adscrits, si s’escau, les unitats i els llocs de treball amb un nivell 
orgànic inferior al de sub-direcció general enquadrats en els òrgans suprimits per aquest 
Reial decret i que s’incorporin al CSIC o al Ministeri de Ciència i Innovació o als seus 
organismes públics adscrits, han de subsistir transitòriament i han de ser retribuïts amb 
càrrec als mateixos crèdits pressupostaris, i s’han d’adscriure provisionalment, mitjançant 
una resolució de la Subsecretaria de Ciència i Innovació, als òrgans que correspongui.

Disposició transitòria segona. Garantia de continuïtat en l’execució de la política d’R+D+I.

Els procediments a què doni lloc l’exercici de les competències dels organismes 
públics de recerca de l’Administració General de l’Estat objecte de reorganització, la 
tramitació dels quals s’hagi iniciat abans de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, s’han de continuar tramitant de conformitat amb la seva pròpia normativa i per les 
unitats i autoritats que corresponguin, d’acord amb el règim que estableix aquest Reial 
decret per assegurar el compliment eficaç de les obligacions de servei públic legalment 
assignades als organismes públics de recerca integrats.

Disposició transitòria tercera. Règim de gestió dels organismes públics de recerca 
objecte d’integració.

1. Fins que no hi hagi un pressupost integrat del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, que incorpori la totalitat dels crèdits dels organismes suprimits, la gestió i 
l’execució de les despeses i els ingressos dels seus pressupostos s’han d’efectuar en els 
termes en què aquests han estat aprovats per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

2. L’Agència Estatal CSIC ha de dirigir la gestió, des del moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, del pressupost dels organismes públics de recerca que s’hi integren, 
que s’han de mantenir diferenciats fins que no s’aprovi un pressupost únic per al CSIC que 
incorpori els crèdits corresponents dels organismes públics de recerca extingits.

3. Fins que no s’aprovi un pressupost únic per al CSIC que incorpori els crèdits 
corresponents dels organismes públics de recerca extingits, han de subsistir les secretaries 
generals d’aquests organismes i els llocs dels seus titulars, sota la dependència de la 
Secretaria General del CSIC.

4. Una vegada s’aprovi un pressupost únic per al CSIC que incorpori els crèdits 
corresponents dels organismes públics de recerca extingits, queden sense efecte totes les 
delegacions de competència existents a favor dels òrgans suprimits per aquest Reial 
decret. Així mateix, una vegada es produeixi l’aprovació esmentada, les persones titulars 
dels llocs de direcció dels organismes públics de recerca objecte de reorganització que 
s’integrin en l’estructura del CSIC com a centres nacionals tenen la consideració de 
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«titulars de la direcció d’instituts» als efectes de la vigent delegació de competències de la 
Presidència del CSIC. Els llocs superiors d’administració i gestió d’aquests centres 
nacionals i els altres que determini la Presidència del CSIC tenen, als mateixos efectes, la 
consideració de «titulars de la gerència de centres».

5. La formulació dels comptes anuals corresponents als exercicis 2020 i 2021 dels 
organismes públics de recerca extingits en virtut d’aquest Reial decret correspon a les 
direccions dels centres nacionals, mentre que la seva aprovació i enviament a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat per a la seva tramesa al Tribunal de Comptes 
corresponen, respectivament, al Consell Rector del CSIC i a la persona titular de la 
Presidència del CSIC, en els termes que preveu el Reial decret 1730/2007, de 21 de 
desembre, pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques 
i se n’aprova l’Estatut.

6. Les operacions executades sota la direcció del CSIC corresponents als organismes 
públics de recerca extingits s’han de registrar en la comptabilitat i el pressupost d’aquests 
organismes públics de recerca fins que no s’aprovi un pressupost únic per al CSIC que 
incorpori els crèdits corresponents dels organismes públics de recerca extingits.

7. Fins que no s’aprovi un pressupost únic per al CSIC que incorpori els crèdits 
corresponents dels organismes públics de recerca extingits, les competències relatives a 
la gestió de l’actiu i el passiu, dels drets i les obligacions i de les relacions jurídiques que 
el CSIC assumeix en la seva integritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les han 
de dur a terme els òrgans dels centres nacionals, amb càrrec als seus pressupostos, sota 
la direcció del CSIC.

8. L’inventari del CSIC ha de ser objecte d’actualització en el termini de sis mesos 
des de l’aprovació d’un pressupost únic per al CSIC.

9. Els contractes del sector públic dels organismes públics de recerca extingits que 
estiguin en tramitació en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’han de 
continuar tramitant fins a la seva formalització a través de la mesa única de contractació 
del Ministeri de Ciència i Innovació, llevat de resolució de la Subsecretaria de Ciència i 
Innovació perquè se n’encarregui la mesa de contractació del CSIC.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang o inferior que contradigui el que 
estableix aquest Reial decret.

En particular, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, queden 
derogades les disposicions següents:

a) Reial decret 1950/2000, d’1 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut 
Espanyol d’Oceanografia.

b) Reial decret 1951/2000, d’1 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut 
Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA).

c) Reial decret 1953/2000, d’1 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut 
Geològic i Miner d’Espanya.

Disposició final primera. Modificació de l’Estatut de l’Agència Estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre.

Es modifica l’Estatut de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, 
aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, en els termes següents:

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

«Article 5. Funcions.

1. Per donar compliment al que estableix el seu objecte, corresponen al CSIC, 
a més de les funcions que la Llei 14/2011, d’1 de juny, atribueix amb caràcter general 
als agents d’execució i als organismes públics de recerca, les següents:
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a) Promoure i dur a terme recerca científica i tecnològica, i el seguiment, 
l’avaluació i la divulgació dels seus resultats.

b) Transferir a la societat els resultats de la recerca científica i tecnològica, i 
garantir-ne la protecció adequada; i contribuir a la creació d’empreses de base 
tecnològica.

c) Fomentar la formació d’equips multidisciplinaris mitjançant plataformes 
temàtiques i xarxes científiques, amb participació d’agents públics o privats, 
especialment les universitats.

d) Gestionar serveis i infraestructures cientificotècniques per a la seva 
prestació al CSIC i a entitats públiques i privades.

e) Formar personal científic, tècnic i de gestió de la ciència i la tecnologia, així 
com col·laborar amb les universitats en la recerca científica i tecnològica i en els 
ensenyaments especialitzats i de postgrau.

f) Contribuir a la vertebració territorial i funcional del Sistema espanyol de 
ciència, tecnologia i innovació mitjançant instituts, centres nacionals i altres unitats 
de recerca, propis o en col·laboració amb altres agents.

g) Potenciar el model de ciència en obert per a la publicació dels resultats 
científics i tecnològics, incloent-hi la seva impressió, distribució, comercialització i 
venda.

h) Fomentar la cultura científica, tecnològica i d’innovació en la societat, i 
impulsar la vocació investigadora, amb especial atenció a la igualtat entre dones i 
homes, així com col·laborar en l’actualització de coneixements i formació en ciència 
i tecnologia del professorat d’ensenyaments no universitaris.

i) Promoure la internacionalització de la recerca científica i tècnica, 
especialment en l’àmbit de la Unió Europea, i fomentar la mobilitat del seu personal, 
la participació en projectes i organismes internacionals i la creació de centres de 
recerca.

j) Informar, assistir i assessorar en matèria de ciència i tecnologia entitats 
públiques i privades, de conformitat amb principis de suficiència financera, 
imparcialitat, independència i confidencialitat. De manera especial, el CSIC ha de 
prestar assistència a l’Administració General de l’Estat mitjançant l’exercici de les 
funcions següents:

1r Participar en el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques científiques 
i tecnològiques que determini el ministeri d’adscripció.

2n Constituir o designar les unitats de referència que determini el Govern o el 
ministeri d’adscripció per a la prestació dels serveis de laboratori nacional de 
referència o autoritat nacional similar.

3r Participar i representar l’Estat en entitats i organitzacions, nacionals o 
estrangeres, vinculades a la recerca científica i tècnica.

4t Contribuir a la definició de les polítiques públiques per prevenir o pal·liar 
desastres naturals i altres situacions d’emergència nacional.

5è Dur a terme les actuacions que li encarreguin els ministeris competents en 
l’execució de les polítiques del Govern relatives a la recerca i tecnologia agrària i 
alimentària i a la protecció del medi ambient; l’oceanografia, les pesqueries i el medi 
marí; i la ciència i les tecnologies de la Terra, així com en relació amb altres 
polítiques del Govern respecte de les quals es constitueixi al CSIC un centre 
nacional.

k) Qualssevol altres encaminades a desenvolupar o potenciar la recerca 
científica i tecnològica o l’assessorament cientificotècnic que li atribueixi la normativa 
o li encarregui el Govern, en especial per contribuir a l’assoliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible.

2. El CSIC pot tenir la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic de 
l’Administració General de l’Estat i dels poders adjudicadors que en depenen, que li 
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poden efectuar encàrrecs amb el compliment previ dels requisits que estableix 
l’article 32 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.»

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 12 de l’Estatut, que queda redactat de 
la manera següent:

«4. La persona titular de la Presidència pot convidar a les sessions del Consell 
Rector persones expertes per raó de la matèria, les quals hi tenen veu, però no vot.

Amb caràcter general hi poden acudir com a persones convidades amb veu, 
però sense vot, les persones titulars de les vicepresidències; igualment, la persona 
titular de la Presidència pot convidar les persones titulars de les direccions dels 
centres nacionals del CSIC, en funció de l’ordre del dia.»

Tres. S’afegeixen dos nous apartats 2 i 3 a l’article 20, que queden redactats de la 
manera següent:

«2. El nombre de vicepresidències adjuntes i secretaries generals adjuntes és 
de dotze en total, i es poden redistribuir segons el que determini el Consell Rector.

3. No obstant el que disposa l’article 26 bis, el nombre de càrrecs directius dels 
centres nacionals Institut de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA), Institut 
Espanyol d’Oceanografia (IEO) i Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME), que és 
de sis en total, es pot redistribuir segons el que determini el Consell Rector.»

Quatre. Es modifica l’article 26 de l’Estatut, que queda redactat de la manera següent:

«Article 26. Organització de l’activitat investigadora i de suport a la recerca.

1. L’activitat investigadora del CSIC s’exerceix a través dels instituts, els 
centres nacionals i les altres unitats de recerca sense personalitat jurídica pròpia, 
que poden ser pròpies o mixtes en col·laboració amb altres entitats. El Consell 
Rector ha de regular el procediment de creació, modificació i supressió dels instituts, 
els centres nacionals i les altres unitats de recerca, així com de les unitats de suport 
a la recerca, la seva organització interna i règim de funcionament i, si s’escau, la 
seva agrupació en àrees cientificotècniques.

Així mateix, l’activitat del CSIC es pot dur a terme a través de la constitució, la 
participació o el reconeixement d’instituts associats, quan tinguin personalitat 
jurídica pròpia i compleixin els requisits que estableixi el Consell Rector, que ha de 
determinar la forma, els requisits i els efectes derivats de l’associació.

2. El règim de funcionament dels instituts i les altres unitats de recerca s’ha 
d’organitzar tenint en compte l’existència d’òrgans de govern, col·legiats i 
unipersonals. En la constitució dels òrgans col·legiats s’ha de garantir, en tot cas, 
l’existència de representació del personal. A més, i per al desenvolupament de les 
seves finalitats, els instituts i les unitats de recerca es poden organitzar en 
departaments i unitats de serveis administratius o tècnics o altres estructures 
internes que determini el Consell Rector.

3. Entre els instituts i les unitats, en el si del CSIC, en col·laboració amb altres 
entitats o no, es poden crear centres nacionals quan s’orientin a la prestació d’un 
assessorament expert interdisciplinari a l’Estat, sempre que el volum de les 
infraestructures necessàries per dur a terme la seva activitat així ho aconselli i 
encaixi amb l’estratègia nacional de recerca científica i tecnològica o quan es 
produeixi la integració en el CSIC d’entitats de recerca anteriorment independents. 
Aquests centres nacionals poden estar integrats per nous instituts i unitats de 
recerca i unitats tècniques o estar formats pels ja existents a les entitats que el 
formen. El Consell Rector n’ha de regular la creació, la modificació i la supressió, 
així com l’organització interna i el règim de funcionament, incloent-hi el sistema de 
designació dels seus directors i, si s’escau, subdirectors.
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Quan els centres nacionals es constitueixin com a centres de recerca i serveis 
tècnics de referència i suport per a determinades polítiques del Govern, han de 
quedar relacionats funcionalment amb un o diversos ministeris en els termes que 
s’estableixin mitjançant una ordre ministerial conjunta del Ministeri de Ciència i 
Innovació i els ministeris esmentats, a proposta del Consell Rector del CSIC. 
Aquests ministeris han de tenir la representació adequada en la comissió rectora del 
centre nacional amb l’objecte de coordinar, planificar i orientar les seves activitats de 
suport a les diferents polítiques públiques, i han de procurar el seu finançament 
adequat mitjançant transferències específiques o altres fórmules d’encàrrec o 
encomanda d’activitats.

La direcció dels centres nacionals pot assignar activitats professionals 
específiques al seu personal de recerca per garantir el compliment de la seva 
finalitat de servei tècnic de referència i suport per a determinades polítiques estatals.

4. La Presidència del CSIC pot reconèixer grups, departaments i altres 
estructures de recerca pertanyents a terceres entitats com a unitats associades 
d’R+D+I al CSIC. Així mateix, el CSIC pot associar les seves pròpies estructures de 
recerca a terceres institucions.

5. La Presidència del CSIC, en el marc del que disposi el Consell Rector, pot 
crear, modificar o suprimir unitats tècniques per a la prestació de serveis 
especialitzats o transversals a les estructures de recerca i a l’Estat, així com 
gerències, centres de prestació de serveis o altres unitats de suport a la recerca 
orientades a l’ajut i el suport economicoadministratiu de la resta d’unitats del CSIC.»

Cinc. S’introdueix un nou article 26 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 26 bis. Creació dels centres nacionals Institut de Recerca i Tecnologia 
Agrària i Alimentària (INIA), Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) i Institut 
Geològic i Miner d’Espanya (IGME).

1. Es crea l’Institut de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) com a 
centre nacional al CSIC. Aquest centre nacional, a més de les funcions científiques 
i tècniques que li pugui assignar el Consell Rector del CSIC, ha de constituir el 
centre de recerca i serveis tècnics de referència i suport per a la política agrària i 
alimentària del Govern i del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i del Ministeri 
de Sanitat, en especial les dirigides a la prevenció de zoonosis, epizoòties i 
fitopatologies. Així mateix, ha d’oferir suport al Ministeri per a la Transició Ecològica 
i el Repte Demogràfic en la política de protecció del medi ambient i, en concret, pel 
que fa a l’avaluació de riscos ambientals derivats tant d’agents químics com 
biològics, inclosos els organismes modificats genèticament.

El CSIC, a través de l’INIA, ha de promoure la cooperació i coordinació de la 
recerca agrària i alimentària amb les comunitats autònomes, a la Comissió 
Coordinadora de Recerca Agrària.

L’INIA s’ha d’organitzar segons el que estableixi el Consell Rector del CSIC, i 
l’han d’integrar els instituts de recerca i les unitats tècniques de temàtica relacionada 
que determini, amb la possibilitat que li assigni també funcions de coordinació 
respecte d’altres instituts de recerca afins per tal de proporcionar el millor 
assessorament expert a l’Estat en matèria agrària, ramadera i alimentària.

Hi ha d’haver tres òrgans directius, un dels quals la Direcció del centre nacional 
INIA.

L’INIA ha de tenir una Comissió Rectora, que ha d’exercir les funcions d’òrgan 
rector del centre nacional, i dels instituts i les unitats que l’integrin, per a la direcció 
estratègica i la coordinació amb els òrgans competents del Govern, de les 
comunitats autònomes i els sectors productius relacionats, amb la composició 
següent:

i. La Presidència, que ha d’exercir la persona titular de la Presidència del CSIC.
ii. La Vicepresidència, que ha d’exercir la persona titular de la Direcció de l’INIA.
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iii. Les vocalies que determini el Consell Rector del CSIC, que han d’incloure, 
en tot cas, representació del Ministeri de Ciència i Innovació, del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic i del Ministeri de Sanitat, així com del mateix CSIC. Igualment, 
s’han d’incloure en la Comissió Rectora vocalies en representació de les comunitats 
autònomes, de les organitzacions professionals agràries, d’entitats o centres d’R+D 
o d’empreses privades que col·laborin habitualment en les activitats de l’INIA, així 
com de l’àmbit científic agroalimentari amb reconegut prestigi.

2. Es crea l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) com a centre nacional al 
CSIC. Aquest centre nacional, a més de les funcions científiques i tècniques que li 
pugui assignar el Consell Rector del CSIC, ha de constituir el centre de recerca i 
serveis tècnics de referència i suport per a la política pesquera del Govern en relació 
amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, així com per a la protecció i 
sostenibilitat del medi marí en relació amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic.

El CSIC, a través de l’IEO, tindrà la consideració d’organisme de referència per 
a la declaració de zones de protecció pesquera, àrees marines protegides i altres 
espais, tal com estableix la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi 
marí.

L’IEO s’ha d’organitzar segons el que estableixi el Consell Rector del CSIC, i 
l’han d’integrar els instituts de recerca i les unitats tècniques de temàtica relacionada 
que determini, amb la possibilitat que li assigni també funcions de coordinació 
respecte d’altres instituts de recerca afins per tal de proporcionar el millor 
assessorament expert a l’Estat en matèria pesquera i oceanogràfica.

Hi ha d’haver dos òrgans directius, un dels quals la Direcció del centre nacional IEO.
L’IEO ha de tenir una Comissió Rectora, que ha d’exercir les funcions d’òrgan 

rector del centre i dels instituts i les unitats que l’integrin, per a la direcció estratègica 
i la coordinació amb els òrgans competents del Govern, de les comunitats 
autònomes i els sectors productius relacionats, amb la composició següent:

i. La Presidència, que ha d’exercir la persona titular de la Presidència del CSIC.
ii. La Vicepresidència, que ha d’exercir la persona titular de la Direcció de l’IEO.
iii. Les vocalies que determini el Consell Rector del CSIC, que han d’incloure, en 

tot cas, representació del Ministeri de Ciència i Innovació, del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, 
així com del mateix CSIC. Igualment, s’han d’incloure en la Comissió Rectora vocalies 
en representació de les comunitats autònomes, del sector pesquer i aqüicultor i de 
l’àmbit científic oceanograficopesquer de reconegut prestigi.

3. Es crea l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) com a centre nacional 
al CSIC. Aquest centre nacional, a més de les funcions científiques i tècniques que 
li pugui assignar el Consell Rector del CSIC, ha de constituir el centre de recerca i 
serveis tècnics de referència i suport per a la política minera del Govern i dels 
ministeris d’Indústria, Turisme i Comerç i de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, 
en especial les relacionades amb les ciències i tecnologies de la Terra per a 
qualsevol actuació sobre el territori, les aigües continentals i el subsol, inclosos els 
de caràcter ambiental relacionats amb sòls, recursos minerals i instal·lacions 
d’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

L’IGME ha d’elaborar i publicar la Cartografia geològica nacional, així com les 
cartografies temàtiques per als programes i plans nacionals, que s’han d’incorporar 
al Pla cartogràfic nacional de conformitat amb l’article 17.3.b) de la Llei 14/2010, 
de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a 
Espanya, les obres d’infraestructura i l’ordenació del territori, i per a altres finalitats 
dins de l’àmbit d’activitat del CSIC. Així mateix, ha d’actuar com a centre nacional 
d’informació i documentació en ciències i tecnologies de la Terra, i fomentar 
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l’existència, en l’àmbit estatal i en relació amb les comunitats autònomes i entitats 
locals, de bases de dades, fons documentals i sistemes de gestió i tractament de la 
informació.

L’IGME s’ha d’organitzar segons el que estableixi el Consell Rector del CSIC, i 
l’han d’integrar els instituts de recerca i les unitats tècniques de temàtica relacionada 
que determini, amb la possibilitat que li assigni també funcions de coordinació 
respecte d’altres instituts de recerca afins per tal de proporcionar el millor 
assessorament expert a l’Estat en matèria minera i del sòl i els seus components, 
incloses les aigües continentals.

Hi ha d’haver, com a òrgan directiu, una Direcció del centre nacional IGME.
L’IGME ha de tenir una Comissió Rectora, que ha d’exercir les funcions d’òrgan 

rector del centre i dels instituts i les unitats que l’integrin, per a la direcció estratègica 
i la coordinació amb els òrgans competents del Govern, de les comunitats 
autònomes i els sectors productius relacionats, amb la composició següent:

i. La Presidència, que ha d’exercir la persona titular de la Presidència del 
CSIC.

ii. La Vicepresidència, que ha d’exercir la persona titular de la Direcció de 
l’IGME.

iii. Les vocalies que determini el Consell Rector del CSIC, que han d’incloure, 
en tot cas, representació del Ministeri de Ciència i Innovació, del Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, 
així com del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de l’Institut 
Geogràfic Nacional i del mateix CSIC. Igualment, s’han d’incloure en la Comissió 
Rectora vocalies en representació de persones expertes en matèries relacionades 
amb les competències del centre, d’institucions o empreses privades, així com de 
l’àmbit científic, geològic i miner de reconegut prestigi.

4. Les comissions rectores dels centres nacionals que preveu aquest article 
s’han d’ajustar en el seu funcionament al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, així com les normes de funcionament que, si 
s’escau, aprovi el Consell Rector del CSIC. El funcionament d’aquests òrgans 
col·legiats s’ha d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris 
assignats al CSIC, sense cap increment de despesa.

Les vocalies les ha de nomenar l’òrgan responsable de la política científica i la 
supervisió general dels organismes públics de recerca al Ministeri de Ciència i 
Innovació, i se n’ha de garantir la idoneïtat professional i una composició equilibrada 
entre dones i homes.

Ha d’actuar com a persona titular de la secretaria de les comissions rectores la 
persona titular de la Secretaria General del CSIC, que ha d’assistir a les reunions 
amb veu, però sense vot.

Les comissions rectores, que han de ser convocades pel seu president, s’han de 
reunir almenys un cop l’any en sessió ordinària. La persona titular de la presidència 
pot acordar reunions extraordinàries tantes vegades com sigui necessari per a 
l’exercici de les funcions que tinguin encomanades, a iniciativa pròpia o a petició de, 
com a mínim, un terç dels seus membres.

5. El Consell Rector del CSIC pot modificar els centres nacionals que preveu 
aquest article, i en tot cas ha de garantir el suport científic i l’assessorament tècnic 
a les polítiques del Govern.»

Sis. Es modifica la redacció de l’apartat 2 de l’article 40, que queda redactat de la 
manera següent:

«2. El control intern de la gestió economicofinancera de l’Agència correspon a 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i es du a terme sota les 
modalitats de control financer permanent i auditoria pública. Aquest control l’efectua 
la Intervenció Delegada en l’organisme, que té rang de sub-direcció general, dirigida 
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per un interventor delegat en cap i que s’estructura en tres àrees, totes igualment 
amb rang de sub-direcció general.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel 
qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació.

Es modifica el Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació, en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

«4. S’adscriuen al Ministeri de Ciència i Innovació, a través de la Secretaria 
General de Recerca, els següents organismes públics de recerca:

a) L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
b) L’organisme autònom Institut de Salut Carlos III (ISCIII).
c) L’organisme autònom Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals 

i Tecnològiques (CIEMAT).»

Dos. Es modifiquen els paràgrafs a), m) i r) de l’apartat 1 de l’article 4, que queden 
redactats de la manera següent:

«a) Les funcions atribuïdes a la Secretaria General d’Innovació en la gestió de 
programes operatius cofinançats per fons de la Unió Europea, en l’àmbit de les 
seves competències.»

«m) La proposta i gestió d’iniciatives de foment de la innovació, incloses les de 
circulació del coneixement, la col·laboració publicoprivada i la promoció de la creació 
d’empreses de base tecnològica basades en el coneixement.»

«r) La gestió dels premis nacionals en matèria d’innovació i disseny, així com 
el foment del disseny com a palanca de la innovació.»

Tres. Es modifica el paràgraf ñ) i s’introdueixen els nous paràgrafs p), q), r) i s) a 
l’apartat 2 de l’article 5, que queden redactats de la manera següent:

«ñ) El desenvolupament dels sistemes d’informació necessaris per al 
funcionament dels serveis, l’impuls de la transformació digital i la innovació en el 
Departament, així com la definició de l’estratègia sobre tecnologies de la informació 
i les comunicacions del Ministeri i dels seus organismes i entitats vinculats, 
dependents o adscrits.»

«p) El desenvolupament de les actuacions que siguin necessàries per a la 
planificació i programació econòmica i pressupostària relativa als plans i programes 
d’àmbit europeu, especialment els dirigits a la cohesió econòmica, social i territorial, 
en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació del Ministeri de Ciència i 
Innovació, així com les funcions de coordinació i gestió que hi estan vinculades.

q) La coordinació dels òrgans amb sendera financera del Ministeri de Ciència 
i Innovació i dels seus organismes públics, per a la gestió de plans i programes 
finançats per fons de la Unió Europea en l’àmbit de les competències d’aquest 
Ministeri.

r) El seguiment i l’avaluació dels plans i programes europeus sobre els quals 
exerceixi les seves atribucions, incloent-hi la justificació de l’aplicació dels lliuraments 
de fons corresponents, en col·laboració amb la resta d’òrgans amb competència en 
la matèria del Ministeri de Ciència i Innovació i dels seus organismes i entitats de 
dret públic vinculats, dependents o adscrits.

s) La realització d’estudis i informes en relació amb la gestió 
economicofinancera de l’aplicació de fons europeus en l’àmbit de la recerca, el 
desenvolupament i la innovació, a partir de l’anàlisi de les operacions estadístiques 
i altres fonts disponibles.»
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Quatre. S’introdueix un nou paràgraf f) a l’apartat 3 de l’article 5, que queda redactat 
de la manera següent:

«f) La Sub-direcció General de Fons Europeus per a la Recerca i la Innovació, 
que exerceix les funcions atribuïdes a la Subsecretaria en els paràgrafs p), q), r) i s) 
de l’apartat 2».

Cinc. S’introdueix un nou paràgraf w) a l’apartat 1 de l’article 6, que queda redactat 
de la manera següent:

«w) La coordinació de les actuacions dutes a terme pel Ministeri de Ciència i 
Innovació i els seus organismes i entitats vinculats, dependents o adscrits, en l’àmbit 
de la divulgació de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació, amb 
l’exercici de totes les actuacions que es considerin necessàries per promoure la 
difusió a la ciutadania de les actuacions que aquests duen a terme en els àmbits 
esmentats.»

Sis. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6, que queda redactada de la manera següent:

«3. Depèn de la Secretaria General Tècnica, amb el nivell orgànic que es 
determini en la relació de llocs de treball, la Divisió d’Atenció al Ciutadà, 
Transparència i Publicacions, que exerceix les funcions atribuïdes a la Secretaria 
General Tècnica en els paràgrafs o), p), q), r), s), t), u), v) i w) de l’apartat 1.»

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

S’habilita la persona titular del Ministeri de Ciència i Innovació perquè adopti les 
disposicions que siguin necessàries per al desplegament del que preveu aquest Reial 
decret.

Disposició final quarta. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb el que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases del règim jurídic de les administracions públiques, i amb el que disposa 
l’article 149.1.15a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat competència 
exclusiva sobre el foment i la coordinació general de la recerca científica i tècnica.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de març de 2021.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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