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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
8446 Real Decreto 622/2014, do 18 de xullo, polo que se modifican o Estatuto do 

Instituto Español de Oceanografía, aprobado polo Real decreto 1950/2000, do 
1 de decembro, o Estatuto do Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía 
Agraria e Alimentaria, aprobado polo Real decreto 1951/2000, do 1 de 
decembro, o Estatuto do Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e 
Tecnolóxicas, aprobado polo Real decreto 1952/2000, do 1 de decembro, o 
Estatuto do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, aprobado polo Real 
decreto 1953/2000, do 1 de decembro, e o Estatuto do Instituto de Saúde 
Carlos III, aprobado polo Real decreto 375/2001, do 6 de abril, para a súa 
adaptación ao disposto no Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se 
regula o réxime retributivo dos máximos responsables e directivos no sector 
público empresarial e outras entidades.

O artigo 13 do Real decreto 1823/2011, do 21 de decembro, polo que se reestruturan 
os departamentos ministeriais, establece que lle corresponde ao Ministerio de Economía 
e Competitividade a proposta e execución da política do Goberno en materia de 
investigación científica, desenvolvemento tecnolóxico e innovación en todos os sectores.

Pola súa parte, o artigo 10.7 do Real decreto 345/2012, do 10 de febreiro, polo que se 
desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Economía e Competitividade e 
se modifica o Real decreto 1887/2011, do 30 de decembro, polo que se establece a 
estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, dispón a adscrición ao 
Ministerio de Economía e Competitividade, a través da Secretaría de Estado de 
Investigación, Desenvolvemento e Innovación, entre outros, dos seguintes organismos 
públicos de investigación: o Instituto Español de Oceanografía, o Instituto Nacional de 
Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria, o Centro de Investigacións Enerxéticas, 
Ambientais e Tecnolóxicas, o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España e o Instituto de 
Saúde Carlos III.

O artigo 6.1 do Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o réxime 
retributivo dos máximos responsables e directivos no sector público empresarial e outras 
entidades, determina que lle corresponde ao ministro de Facenda e Administracións 
Públicas a clasificación das entidades integrantes do sector público estatal, conforme a 
súa natureza e os criterios previstos no artigo 5. No artigo 6.2 engádese que, salvo 
disposición legal en contrario, o número máximo de membros do consello de 
administración e órganos superiores de goberno ou administración destas entidades non 
poderá exceder os 15 membros nas do grupo 1, de 12 membros nas do grupo 2 e de 9 
membros nas do grupo 3.

Por outro lado, a disposición derradeira terceira do Real decreto 451/2012, do 5 de 
marzo, dispón que as entidades adoptarán as medidas necesarias para adaptar os seus 
estatutos ou normas de funcionamento interno ao previsto no real decreto no prazo 
máximo de tres meses contados desde a comunicación da clasificación.

Mediante a Orde do 6 de xuño de 2012, do ministro de Facenda e Administracións 
Públicas, apróbase a clasificación dos organismos autónomos, de acordo co Real 
decreto 451/2012, do 5 de marzo.

De conformidade con esta orde, o Instituto Español de Oceanografía, o Instituto 
Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria, o Centro de Investigacións 
Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas, o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España e o 
Instituto de Saúde Carlos III están incluídos no grupo 2 da clasificación dos organismos 
autónomos.
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De acordo con ela, resulta necesario adecuar o número máximo de membros do 
consello reitor dos organismos públicos de investigación mencionados no parágrafo 
anterior para adaptalo ao establecido no Real decreto 451/2012, do 5 de marzo.

Con este fin, e segundo o disposto nos artigos 62.3 e 63.3 da Lei 6/1997, do 14 de abril, 
de organización e funcionamento da Administración xeral do Estado, procede modificar o 
Estatuto do Instituto Español de Oceanografía, aprobado polo Real decreto 1950/2000, do 
1 de decembro; o Estatuto do Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e 
Alimentaria (INIA), aprobado polo Real decreto 1951/2000, do 1 de decembro; o Estatuto 
do Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas (CIEAT), aprobado 
polo Real decreto 1952/2000, do 1 de decembro; o Estatuto do Instituto Xeolóxico e Mineiro 
de España, aprobado polo Real decreto 1953/2000, do 1 de decembro; e o Estatuto do 
Instituto de Saúde Carlos III, aprobado polo Real decreto 375/2001, do 6 de abril.

Na súa virtude, por iniciativa do ministro de Economía e Competitividade e da ministra 
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e por proposta do ministro de Facenda e 
Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 18 de xullo de 2014,

DISPOÑO:

Artigo primeiro. Modificación do Estatuto do Instituto Español de Oceanografía, 
aprobado polo Real decreto 1950/2000, do 1 de decembro.

O artigo 5 do Estatuto do Instituto Español de Oceanografía, aprobado polo Real 
decreto 1950/2000, do 1 de decembro, queda redactado como segue:

«Artigo 5. O Consello Reitor.

1. O Consello Reitor estará integrado:

a) Polo presidente, que será o titular da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación.

b) Polo vicepresidente primeiro, que será o titular da Dirección do IEO.
c) Polo vicepresidente segundo, que será o titular da Dirección Xeral de 

Recursos Pesqueiros e Acuicultura do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente.

d) Polos vogais.

2. Serán vogais do Consello Reitor:

a) Dous representantes do Ministerio de Economía e Competitividade, con 
rango mínimo de director xeral, propostos polo titular da Secretaría de Estado de 
Investigación, Desenvolvemento e Innovación.

b) O titular da Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar, do 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

c) Un representante do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 
con rango mínimo de director xeral, proposto polo titular do departamento.

d) Dous representantes das comunidades autónomas con litoral, membros da 
Conferencia Sectorial de Pesca, propostos pola Conferencia Sectorial de Pesca. A 
duración do seu mandato será de catro anos.

e) Dous representantes do sector pesqueiro e acuicultor, propostos polo titular 
da Presidencia do IEO entre as organizacións máis representativas do dito sector. 
A duración do seu mandato será de catro anos.

f) Un científico de recoñecido prestixio no ámbito oceanográfico-pesqueiro, 
proposto polo titular da Dirección do IEO, que poderá ser persoal científico do IEO. 
A duración do seu mandato será de catro anos.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 189  Martes 5 de agosto de 2014  Sec. I. Páx. 3

3. Os vogais serán nomeados polo titular do Ministerio de Economía e 
Competitividade.

4. A designación dos vogais axustarase á normativa vixente garantindo a súa 
idoneidade profesional e unha composición equilibrada entre mulleres e homes.

5. Actuará como secretario do Consello Reitor o titular da Secretaría Xeral do 
IEO, que asistirá ás reunións con voz pero sen voto.

6. O Consello Reitor, que será convocado polo presidente, reunirase polo 
menos unha vez ao ano en sesión ordinaria. O presidente poderá acordar reunións 
extraordinarias tantas veces como sexa necesario para o desenvolvemento das 
funcións que o Consello Reitor ten encomendadas, por iniciativa propia ou por 
petición de, ao menos, un terzo dos seus membros.»

Artigo segundo. Modificación do Estatuto do Instituto Nacional de Investigación e 
Tecnoloxía Agraria e Alimentaria (INIA), aprobado polo Real decreto 1951/2000, do 1 
de decembro.

O artigo 5 do Estatuto do Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e 
Alimentaria, aprobado polo Real decreto 1951/2000, do 1 de decembro, queda redactado 
da seguinte maneira:

«Artigo 5. O Consello Reitor.

1. O Consello Reitor estará integrado:

a) Polo presidente, que será o titular da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación.

b) Polo vicepresidente, que será o titular da Dirección do INIA.
c) Polos vogais.

2. Serán vogais do Consello Reitor:

a) Dous representantes do Ministerio de Economía e Competitividade, con 
rango mínimo de subdirector xeral, propostos polo titular da Secretaría de Estado 
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.

b) Dous representantes do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, con rango mínimo de subdirector xeral, propostos polo titular do 
departamento.

c) Un representante do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, 
con rango mínimo de subdirector xeral, proposto polo titular do departamento.

d) Un representante do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 
con rango mínimo de subdirector xeral, proposto polo titular do departamento.

e) O vicepresidente primeiro da Comisión Coordinadora de Investigación 
Agraria, en representación das comunidades autónomas. A duración do seu 
mandato será de catro anos.

f) Un representante das organizacións profesionais agrarias, proposto por 
estas. A duración do seu mandato será de catro anos.

g) Un representante de entidades, de centros de I+D ou de empresas privadas 
que colaboren habitualmente nas actividades do INIA, proposto polo titular da 
Presidencia do INIA. A duración do seu mandato será de catro anos.

h) Un científico de recoñecido prestixio no ámbito agroalimentario, proposto 
polo titular da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e 
Innovación. A duración do seu mandato será de catro anos.

3. Os vogais serán nomeados polo titular do Ministerio de Economía e 
Competitividade.

4. A designación dos vogais axustarase á normativa vixente garantindo a súa 
idoneidade profesional e unha composición equilibrada entre mulleres e homes.
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5. Actuará como secretario do Consello Reitor o titular da Secretaría Xeral do 
INIA, que asistirá ás reunións con voz pero sen voto.

6. O Consello Reitor, que será convocado polo presidente, reunirase polo 
menos unha vez ao ano en sesión ordinaria. O presidente poderá acordar reunións 
extraordinarias tantas veces como sexa necesario para o desenvolvemento das 
funcións que o Consello Reitor ten encomendadas, por iniciativa propia ou por 
petición de, ao menos, un terzo dos seus membros.»

Artigo terceiro. Modificación do Estatuto do Centro de Investigacións Enerxéticas, 
Ambientais e Tecnolóxicas (CIEAT), aprobado polo Real decreto 1952/2000, do 1 de 
decembro.

O artigo 5 do Estatuto do Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e 
Tecnolóxicas, aprobado polo Real decreto 1952/2000, do 1 de decembro, queda 
redactado da seguinte maneira:

«Artigo 5. O Consello Reitor.

1. O Consello Reitor estará integrado:

a) Polo presidente, que será o titular da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación.

b) Polo vicepresidente, que será o titular da Dirección Xeral do CIEAT.
c) Polos vogais.

2. Serán vogais do Consello Reitor:

a) Dous representantes do Ministerio de Economía e Competitividade, con 
rango mínimo de director xeral, propostos polo titular da Secretaría de Estado de 
Investigación, Desenvolvemento e Innovación.

b) Un representante do Ministerio da Presidencia, con rango mínimo de 
director xeral, proposto polo titular do departamento.

c) Un representante do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 
con rango mínimo de director xeral, proposto polo titular do departamento.

d) Un representante do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, con rango 
mínimo de director xeral, proposto polo titular do departamento.

e) Un representante do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, con rango mínimo de director xeral, proposto polo titular do 
departamento.

f) Un representante do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, 
con rango mínimo de director xeral, proposto polo titular do departamento.

g) Un representante do Consello de Seguridade Nuclear, proposto polo seu 
presidente.

h) Dous representantes de institucións, de centros de I+D privados ou de 
empresas enerxéticas que teñan relación coas actividades de I+D do CIEAT, 
propostos polo titular da presidencia do CIEAT. A duración do seu mandato será de 
catro anos.

3. Os vogais serán nomeados polo titular do Ministerio de Economía e 
Competitividade.

4. A designación dos vogais axustarase á normativa vixente garantindo a súa 
idoneidade profesional e unha composición equilibrada entre mulleres e homes.

5. Actuará como secretario do Consello Reitor o titular da Subdirección Xeral 
de Relacións Institucionais e Transferencia do Coñecemento do CIEAT, que asistirá 
ás reunións con voz pero sen voto.»
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Artigo cuarto. Modificación do Estatuto do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, 
aprobado polo Real decreto 1953/2000, do 1 de decembro.

O artigo 5 do Estatuto do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, aprobado polo Real 
decreto 1953/2000, do 1 de decembro, queda redactado como segue:

«Artigo 5. O Consello Reitor.

1. O Consello Reitor estará integrado:

a) Polo presidente, que será o titular da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación.

b) Polo vicepresidente, que será o titular da Dirección do IXME.
c) Polos vogais.

2. Serán vogais do Consello Reitor:

a) Dous representantes do Ministerio de Economía e Competitividade, con 
rango mínimo de subdirector xeral, propostos polo titular da Secretaría de Estado 
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.

b) Un representante do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, con rango 
mínimo de subdirector xeral, proposto polo titular do departamento.

c) Un representante de Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, con rango mínimo de subdirector xeral, proposto polo titular do 
departamento.

d) Un representante de Ministerio de Fomento, con rango mínimo de 
subdirector xeral, proposto polo titular do departamento.

e) Un representante de Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 
con rango mínimo de subdirector xeral, proposto polo titular do departamento.

f) O titular da Dirección Xeral do Instituto Xeográfico Nacional.
g) Un experto en materias relacionadas coas competencias do organismo, de 

institucións ou de empresas privadas, proposto polo titular da Dirección do IXME. A 
duración do seu mandato será de catro anos.

h) Dous representantes do persoal que realicen a súa actividade laboral no 
IXME: un será o titular da presidencia da Xunta de Persoal e o outro, o titular da 
Presidencia do Comité de Empresa.

3. Os vogais serán nomeados polo titular do Ministerio de Economía e 
Competitividade.

4. A designación dos vogais axustarase á normativa vixente garantindo a súa 
idoneidade profesional e unha composición equilibrada entre mulleres e homes.

5. Actuará como secretario do Consello Reitor o titular da Secretaría Xeral do 
IXME, que asistirá ás reunións con voz pero sen voto.»

Artigo quinto. Modificación do Estatuto do Instituto de Saúde Carlos III, aprobado polo 
Real decreto 375/2001, do 6 de abril.

O artigo 7 do Estatuto do Instituto de Saúde Carlos III, aprobado polo Real 
decreto 375/2001, do 6 de abril, queda redactado como segue:

«Artigo 7. O Consello Reitor.

1. O Consello Reitor estará composto:

a) Polo presidente, que será o titular da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación.

b) Polo vicepresidente primeiro, que será o titular da Secretaría Xeral de 
Sanidade e Consumo.
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c) Polo vicepresidente segundo, que será o titular da Dirección do Instituto de 
Saúde Carlos III.

d) Polos vogais.

2. Serán vogais do Consello Reitor:

a) Dous representantes do Ministerio de Economía e Competitividade, con 
rango mínimo de director xeral, propostos polo titular da Secretaría de Estado de 
Investigación, Desenvolvemento e Innovación.

b) Dous representantes do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e 
Igualdade, con rango mínimo de director xeral, propostos polo titular do 
departamento.

c) Un representante do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 
con rango mínimo de director xeral, proposto polo titular do departamento.

d) Un representante do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, con rango 
mínimo de director xeral, proposto polo titular do departamento.

e) Un representante do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, con rango mínimo de director xeral, proposto polo titular do 
departamento.

f) Un representante do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, con rango 
mínimo de director xeral, proposto polo titular do departamento.

g) Un representante das comunidades autónomas, proposto polo Consello de 
Política Científica, Tecnolóxica e de Innovación. O seu mandato será de dous anos.

3. Os vogais serán nomeados polo titular do Ministerio de Economía e 
Competitividade.

4. A designación dos vogais axustarase á normativa vixente garantindo a súa 
idoneidade profesional e unha composición equilibrada entre mulleres e homes.

5. Actuará como secretario do Consello Reitor o titular da Secretaría Xeral do 
Instituto de Saúde Carlos III, que asistirá ás reunións con voz pero sen voto.

6. Os titulares das vicepresidencias substituirán o titular da Presidencia e 
exercerán as súas funcións en caso de vacante, ausencia ou enfermidade. En 
primeiro lugar a substitución exerceraa o titular da Vicepresidencia Primeira e, na 
súa falta, o titular da Vicepresidencia Segunda.»

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 18 de xullo de 2014.

FELIPE R.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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