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Disposición adicional segunda. Constitución dos órga-
nos da comisión.

No prazo dun mes, contado a partir da entrada en 
vigor deste real decreto, cada organismo ou entidade 
con representación no Pleno proporalle ao Consello 
Superior de Deportes ou identificará a persoa elixida 
para proceder ao outorgamento da súa acreditación ante 
este. No termo de quince días desde que se producise o 
nomeamento da totalidade dos membros do Pleno, pro-
cederase á súa constitución en sesión extraordinaria e, 
seguidamente, constituiranse o resto de órganos previs-
tos neste real decreto.

Ata a constitución efectiva de todos os órganos que se 
prevén neste real decreto, os da Comisión Nacional con-
tra a Violencia nos Espectáculos Deportivos continuarán 
no pleno exercicio das súas funcións.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido neste real decreto 
e, de modo expreso, o Real decreto 75/1992, do 31 de 
xaneiro, sobre a Comisión Nacional contra a Violencia nos 
Espectáculos Deportivos.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o 
desenvolvemento normativo.

Facúltase o ministro de Educación, Política Social e 
Deporte e o ministro do Interior para ditar conxuntamente 
ou na esfera das súas respectivas competencias as dispo-
sicións que sexan necesarias para a aplicación do dis-
posto neste real decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 9 de maio de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 8841 REAL DECRETO 820/2008, do 16 de maio, polo 
que se modifica o Real decreto 1037/1990, do 27 
de xullo, polo que se regula a composición, 
organización e funcionamento do Consello 
Superior de Estatística, no relativo á composi-
ción e organización. («BOE» 124, do 22-5-2008.)

O Real decreto 1037/1990, do 27 de xullo, polo que se 
regula a composición, organización e funcionamento do 
Consello Superior de Estatística (CSE), no seu artigo 5.º 
regula a composición do Consello, especificando todas e 
cada unha das organizacións e institucións que forman 
parte del así como o número de representantes de cada 
unha delas e dos da Administración xeral do Estado (AXE). 

Esta regulación pechada da composición do Consello 
obrigou a sucesivas modificacións do real decreto para 
axustar a paridade a que obriga a Lei 12/1989, do 9 de 
maio, da función estatística pública (LFEP) , cando se pro-
duce unha reestruturación dos departamentos ministe-
riais ou unha modificación da estrutura do INE.

Por outra banda, segundo se desprende da natu-
reza e misión que a LFEP lle dá ao CSE dentro da orga-
nización do sistema estatístico nacional, este debe ser 
un órgano de consulta para todos os servizos estatísti-
cos estatais e de participación de todos os axentes 
sociais máis representativos e debe contribuír a unha 
maior adecuación das estatísticas ás necesidades de 
información dos usuarios. Por iso, é conveniente 
incorporar algúns organismos da AXE que realizan 
importantes estatísticas do Plan Estatístico Nacional, 
de forma que queden autorrepresentados, así como 
outras institucións non representadas actualmente e 
que, ou ben son importantes usuarios das estatísticas 
estatais ou ben teñen intereses específicos en que 
estas recollan de forma sistemática algún tipo de 
información relevante para determinadas políticas 
sociais e, noutras ocasións, mesmo colaboran na pro-
dución dalgunhas operacións.

En canto á organización do Consello, o Real decreto 
1037/1990 establece que o Consello Superior de Estatís-
tica pode funcionar en Pleno ou en Comisión Permanente, 
constituída esta última polo vicepresidente do Consello, 
que actúa de presidente, e dez conselleiros, e que se 
deberá renovar por metade cada ano. O Pleno queda vali-
damente constituído cando asista a maioría absoluta dos 
seus membros e, de non existir quórum, o Pleno consti-
tuirase en segunda convocatoria vinte e catro horas des-
pois da sinalada para a primeira, sendo suficiente, neste 
caso, a asistencia da terceira parte dos seus membros.

As mesmas razóns que aconsellan ampliar a composi-
ción do Consello Superior de Estatística son válidas para 
recoñecer a conveniencia de ampliar o número de conse-
lleiros que forman a Comisión Permanente e, na procura 
dunha maior eficacia, limitar o número de representantes 
desta que deben ser renovados cada ano.

Así mesmo, dado o alto nivel administrativo dos 
representantes da AXE e o rango dos conselleiros das 
organizacións e institucións con representación no CSE, 
resulta moi apropiado adiantar, se isto for necesario, a 
segunda convocatoria do Pleno do Consello de forma que 
teña lugar no mesmo día en que sexa convocada a pri-
meira, facilitando deste xeito a maior asistencia.

En definitiva, procede, novamente, modificar o Real 
decreto 1037/1990, do 27 de xullo, polo que se regula a 
composición, organización e funcionamento do Consello 
Superior de Estatística, no relativo á composición e orga-
nización do Consello, coa intención de, fundamental-
mente, dar permanencia ao real decreto e evitar as suce-
sivas modificacións a que deba ser sometido, 
prexudicando a actividade do Consello e, por outra parte, 
facer posible que se incorporen ao Consello os órganos 
da Administración e as institucións que poidan ser rele-
vantes para os traballos que desenvolve.

A devandita modificación debe efectuarse mediante 
real decreto, segundo o disposto no artigo 40.2 e 40.4 da 
Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funciona-
mento da Administración xeral do Estado, que prevé o 
devandito rango para a norma de creación e modificación 
da composición dos órganos colexiados interministeriais 
cuxo presidente teña nivel superior a director xeral. Este é 
o caso do Consello Superior de Estatística, que está presi-
dido polo ministro de Economía e Facenda.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Economía 
e Facenda, coa aprobación da ministra de Administra-
cións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de 
deliberación de Consello de Ministros na súa reunión do 
día 16 de maio de 2008,
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D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 1037/1990, 
do 27 de xullo, polo que se regula a composición, 
organización e funcionamento do Consello Superior 
de Estatística.

O Real decreto 1037/1990, do 27 de xullo, polo que se 
regula a composición, organización e funcionamento do 
Consello Superior de Estatística, queda modificado como 
segue:

Un. Modifícase o artigo 5, que queda redactado 
como segue:

«Artigo 5. Composición.

1. O Consello Superior de Estatística está inte-
grado polo presidente, o vicepresidente e os conse-
lleiros.

2. O presidente é o ministro de Economía e 
Facenda e o vicepresidente, o presidente do Insti-
tuto Nacional de Estatística.

3. De conformidade co establecido no artigo 
37.3 da Lei 12/1989, do 9 de maio, a metade dos con-
selleiros deberán pertencer a organizacións sindi-
cais e empresariais e demais grupos e institucións 
sociais, económicas e académicas suficientemente 
representativas. En todo caso, estarán representa-
dos cada un dos departamentos ministeriais e o 
Instituto Nacional de Estatística.

4. O ministro de Economía e Facenda poderá 
variar ou axustar o número de organismos depen-
dentes dos departamentos ministeriais, así como o 
número do resto das institucións e número de repre-
sentantes destas, para respectar o establecido no 
artigo citado no número anterior.

5. Tendo en conta a proporcionalidade estable-
cida no número 3, serán conselleiros:

a) Por parte dos departamentos ministeriais e 
do Instituto Nacional de Estatística:

1.º un representante de cada un dos departa-
mentos ministeriais con nivel de director xeral.

2.º un representante con rango mínimo de 
subdirector xeral de cada organismo dependente 
dos departamentos ministeriais que, pola rele-
vancia da súa actividade estatística, deba estar 
autorrepresentado no Consello Superior de Esta-
tística.

3.º os directores xerais do Instituto Nacional de 
Estatística.

b) Por parte das organizacións sindicais e 
empresariais e das institucións sociais, económicas 
e académicas, un representante, polo menos, de 
cada unha das organizacións, institucións e colecti-
vos seguintes:

1.º Organizacións sindicais representativas no 
nivel estatal.

2.º  Confederación Española de Organizacións 
Empresariais.

3.º Confederación Española da Pequena e 
Mediana Empresa.

4.º Cámaras de industria, comercio e navega-
ción.

5.º Consello de Consumidores e Usuarios.
6.º Banco de España, con nivel de director 

xeral.
7.º  Real Academia de Ciencias Morais e Políti-

cas.
8.º Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 

e Naturais.

9.º Catedráticos numerarios de universidade 
designados pola Secretaría Xeral do Consello de 
Universidades.

10.º Sociedade de Estatística e Investigación 
Operativa.

11.º Consello Xeral de Colexios de Economis-
tas.

12.º Federación de Asociacións da Prensa.
13.º Fundación ONCE.
14.º  Organizacións e institucións públicas ou 

privadas que, pola súa natureza ou funcións, poidan 
ser relevantes para a actividade do Consello Supe-
rior de Estatística.

6. Actuará de secretario do Pleno e da Comi-
sión Permanente o subdirector xeral do Instituto 
Nacional de Estatística que exerza as funcións de 
coordinación e planificación estatística, con voz e 
sen voto. En caso de vacante, ausencia ou enfermi-
dade, o secretario do Consello será substituído polo 
funcionario do INE de maior rango que realice as 
tarefas de apoio á Secretaría do Consello.»

Dous. Os números 2 e 3 do artigo 7 quedan redacta-
dos do seguinte modo:

«2. Integran o Pleno do Consello o presidente, 
o vicepresidente e os conselleiros.

O Pleno quedará validamente constituído cando 
asista a maioría absoluta dos seus membros. De 
non existir quórum, o Pleno constituirase en 
segunda convocatoria trinta minutos despois da 
hora sinalada para a primeira. Para iso será sufi-
ciente a asistencia da terceira parte dos seus mem-
bros.

3. Constitúen a Comisión Permanente o vice-
presidente, que actuará de presidente dela, e doce 
conselleiros.

Os conselleiros que forman a Comisión Perma-
nente serán designados polo Pleno, mantendo a 
proporción mencionada no artigo 5.3, de forma que 
exista o mesmo número de conselleiros de cada un 
dos conxuntos a) e b) definidos no artigo 5.5, e reno-
varase un terzo deles cada ano».

Disposición transitoria única. Prórroga da composición 
da Comisión Permanente.

Mentres non quede constituído o Pleno do Consello 
Superior de Estatística segundo o establecido neste real 
decreto, considerarase prorrogada a composición actual 
da Comisión Permanente do devandito órgano.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido neste real decreto 
ou o contradigan.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 16 de maio de 2008.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno
e ministro de Economía e Facenda,

PEDRO SOLBES MIRA 


