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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3178 Llei 1/2015, de 24 de març, reguladora de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I. Justificació

La Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE) guarda la memòria de l’Estat espanyol; en 
conserva el saber i en difon el coneixement. És una institució oberta al servici dels 
ciutadans que, al llarg del temps, s’ha sabut adaptar de manera permanent a un futur 
d’innovació i als canvis científics, tecnològics i culturals de la societat. És, a més, el centre 
de referència informatiu i documental sobre la cultura escrita en espanyol a nivell nacional 
i internacional.

La Biblioteca Nacional d’Espanya garantix des de fa més de 300 anys la conservació 
de les diferents cultures d’Espanya i la seua transmissió a les futures generacions. La 
seua història durant este llarg període de temps ha sigut paral·lela a la història d’Espanya 
i les seues col·leccions reflectixen l’evolució de la creació literària, el pensament, l’art, la 
música i la ciència espanyols.

La Biblioteca Nacional d’Espanya ha de continuar complint hui, i en el futur, la seua 
missió específica en un context de canvi tecnològic i d’innovació permanent, adaptant-se 
a un entorn en què s’han produït canvis radicals en la forma de crear, editar, difondre i 
accedir a la cultura, la qual cosa ha generat noves formes d’emmagatzematge, 
conservació i transmissió del saber en un món on prevalen els continguts i no els suports.

En el moment actual, la Biblioteca Nacional d’Espanya desenrotlla la seua missió en 
un entorn canviant que obliga a definir un nou model de biblioteca. En un context en què 
la cultura es genera en diversos tipus de suports i en què els continguts tenen un alt grau 
d’obsolescència, la Biblioteca Nacional d’Espanya ha de garantir la conservació, 
preservació i transmissió de la informació i del coneixement a través d’un model amb 
estructures orgàniques i funcionals més àgils. D’altra banda, s’ha experimentat un canvi 
important, tant en els procediments de treball interns, com en els servicis als usuaris. 
L’adaptació a les tecnologies de la informació i del coneixement obliga a nous 
plantejaments del servici públic, amb majors nivells d’exigència, que garantixen 
l’accessibilitat a les seues col·leccions i servicis no només de manera presencial, sinó 
també per mitjà del desenrotllament de projectes d’innovació tecnològica que faciliten una 
major accessibilitat i ús de les seues col·leccions des de qualsevol lloc del món.

La seua consideració com a primera institució bibliotecària espanyola la convertix per 
si mateixa en centre de referència i assessorament per al desenrotllament de polítiques 
bibliotecàries encaminades a generar projectes de millora en l’àmbit espanyol. Igualment, 
és necessari reforçar el seu paper com a centre generador de normativa professional i 
coordinador de projectes de cooperació que suposen la posada en marxa d’instruments 
comuns d’accés a la informació i proporcionen servicis eficaços per a altres institucions 
espanyoles.

També s’ha de fomentar la important tasca que ha de realitzar la Biblioteca Nacional 
d’Espanya com a centre de suport a la investigació científica i tècnica, reconeguda en la 
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Llei 14/2011, de 14 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Investigació, afavorint la 
creació i difusió del coneixement sobre la cultura i la ciència espanyoles i fomentant la 
reutilització de la informació que genera com a valor estratègic de desenrotllament.

A això cal afegir el paper que en un món globalitzat ha de complir la Biblioteca 
Nacional d’Espanya com a centre de referència internacional d’accés a la informació i al 
coneixement en espanyol, especialment en relació amb aquells països amb els quals es 
compartix una història i una llengua comuna.

D’altra banda, la Biblioteca Nacional d’Espanya, com a institució pública, ha d’adoptar 
els mecanismes d’avaluació necessaris que li faciliten la màxima eficiència en la seua 
gestió, de tal manera que es milloren tant els processos interns com el servici que presta 
a la ciutadania.

La Biblioteca Nacional d’Espanya ha de continuar fomentant també la seua política 
d’obertura i acostament a la ciutadania, afavorint la consecució dels seus fins i la difusió 
de les seues col·leccions a través del desenrotllament d’una programació cultural dirigida 
a diferents públics, que redunde en una major formació i un millor accés a la cultura. 
Igualment, és necessari treballar en accions que servisquen de suport i fomenten els 
treballs d’investigació sobre les col·leccions que es conserven, de tal manera que es 
genere un major coneixement i difusió sobre la cultura espanyola.

II. De la Reial Biblioteca Pública a la Biblioteca Nacional d’Espanya

Va ser creada en 1711 per Felip V com a Reial Biblioteca Pública. Des de llavors, ha 
romàs sempre fidel al seu principi bàsic de reunir, catalogar, conservar, difondre i 
transmetre el patrimoni bibliogràfic i documental espanyol.

La Biblioteca Nacional d’Espanya va obrir les seues portes al públic l’1 de març 
de 1712. Era voluntat del seu fundador, Felip V, primer rei de la dinastia Borbó, conscient 
de la funció formadora dels llibres i convençut de la necessitat de la cultura com a mitjà 
d’avanç i millora de les societats, posar a disposició dels espanyols les pròpies col·leccions 
de la seua biblioteca a les quals es va unir la col·lecció reial procedent dels Àustria. A este 
nucli fundacional s’hi han anat afegint, des de fa més de 300 anys, biblioteques de nobles, 
erudits i bibliòfils, col·leccions procedents de les desamortitzacions, exemplars a través 
del depòsit legal o procedents de compra o donatiu, donant lloc a un excepcional conjunt 
de gran valor patrimonial que, des del primer moment, es va convertir en el centre 
depositari de la producció cultural espanyola.

En 1716, per mitjà d’un privilegi reial, es va decretar l’obligació per als impressors de 
depositar en la Biblioteca un exemplar de tot el que s’imprimia a Espanya. El mencionat 
privilegi és l’antecedent de l’actual Llei 23/2011, de 29 de juliol, de Depòsit Legal, per la 
qual els editors de la producció cultural, en qualsevol tipus de suport, han de depositar un 
determinat nombre d’exemplars en la Biblioteca Nacional d’Espanya, convertint-la així en 
el lloc on es conserva la memòria de la cultura espanyola.

En 1761, la Fundació de la Impremta Reial va vincular la labor impressora de la 
Biblioteca als més destacats impressors, enquadernadors i gravadors de l’època.

Durant el segle XVIII es van incrementar les seues col·leccions i va anar estabilitzant-
se’n l’organització interna, la qual cosa li va permetre, en la segona mitat del segle XIX, 
evolucionar fins a convertir-se en Biblioteca Nacional, consolidar la seua missió com a 
institució responsable de la conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic i documental 
espanyol, i acréixer el seu caràcter de biblioteca pública al servici de la ciutadania. També 
durant el segle XIX i com a conseqüència de les successives desamortitzacions, van 
ingressar en la Biblioteca Nacional fons procedents de convents, catedrals, capítols i 
ordes militars, la qual cosa va suposar un augment important de les seues col·leccions, 
tant per l’elevat nombre de volums com pel valor patrimonial d’estes. Es van adquirir 
també en esta època col·leccions privades d’erudits i bibliòfils de gran valor patrimonial. 
El creixement de les seues col·leccions en un moment d’estabilitat i la seua consideració 
com a biblioteca pública i institució fonamental per a la cultura espanyola van donar lloc a 
una època d’esplendor i la consolidació de la Biblioteca Nacional com a institució 
fonamental per a la història d’Espanya.
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En 1985, per mitjà del Reial Decret 565/1985, de 24 d’abril, s’integren en la Biblioteca 
Nacional l’Hemeroteca Nacional, l’Institut Bibliogràfic Hispànic i el Centre del Tresor 
Documental i Bibliogràfic.

Al llarg de la seua dilatada vida, la Biblioteca Nacional d’Espanya ha passat per 
diversos períodes i n’ha variat la denominació d’acord tant amb canvis en la seua 
dependència com en la seua consideració. Entre 1712 i 1836 va ser Reial Biblioteca 
Pública, per a passar en 1836 a denominar-se Biblioteca Nacional i en 2009, després de 
l’aprovació del seu nou estatut, Biblioteca Nacional d’Espanya.

La Biblioteca Nacional d’Espanya, que actualment compta amb dos seus, l’edifici del 
passeig de Recoletos, obert al públic en 1896, i la seua segona seu d’Alcalá de Henares, 
inaugurada en 1993, és la institució on es conserva, difon i transmet la cultura escrita, 
gràfica i audiovisual espanyola i centre de referència per a l’hispanisme internacional. Les 
seues col·leccions –d’incalculable valor patrimonial– inclouen manuscrits, incunables, 
impresos antics, estampes, dibuixos, fotografies, gravacions sonores i audiovisuals, 
partitures, mapes, premsa, revistes, cartells i altres materials. Este fons es continua 
incrementant a través del depòsit legal, compra, donatiu o canvi.

III. Història jurídica. Evolució administrativa

La primera organització formal de la Biblioteca va tindre lloc amb el Reial Decret 
fundacional, el 2 de gener de 1716, que va servir també per a aprovar les denominades 
primeres constitucions. Estes, en vint articles, declaraven ja el caràcter públic de la 
Biblioteca, oberta a «tota classe de professors» o «a tots els estudiosos», i establien les 
competències i deures dels diferents «oficials». Eixe mateix any, pel Reial Decret de 15 
d’octubre, es va regular l’obligatorietat de depositar en la Biblioteca un exemplar 
enquadernat de tot el que s’imprimira en el Regne.

En 1750, es va establir el termini de huit dies perquè la Reial Biblioteca Pública 
exercira el dret de tanteig sobre els exemplars posats a la venda, la qual cosa permetia 
l’adquisició, a través de subhastes, d’exemplars patrimonials de valor per a la cultura 
espanyola.

En 1761, Carles III va aprovar unes noves constitucions, que van modificar les 
de 1716, per les quals es van establir noves normes de funcionament, i que van subratllar 
el caràcter d’institució pública al servici dels usuaris, i es va fundar la Impremta Reial.

En 1836, la Reial Biblioteca Pública va passar a dependre del Ministeri de la 
Governació i va canviar la seua denominació per la de Biblioteca Nacional, consolidant la 
seua missió com a institució responsable de la conservació i difusió del patrimoni 
bibliogràfic i documental espanyol.

El Decret orgànic de 1856 i el Reglament de funcionament de 1857, que van substituir 
les antigues constitucions de 1761, la van reforçar en la seua vocació de biblioteca pública 
i en el seu paper com a centre bibliogràfic espanyol.

En 1896, un nou reial decret va regular l’obligatorietat d’entregar tota obra impresa a 
la Biblioteca Nacional i en 1930 es va crear el seu Patronat.

En 1932, es va establir que la direcció de la Biblioteca Nacional havia de ser exercida 
per un membre del cos facultatiu.

En 1957, es va aprovar un nou decret orgànic i un reglament de la Biblioteca, amb el 
qual se’n va intentar modernitzar l’estructura. En eixe mateix any, es va aprovar el 
Reglament regulador del depòsit legal.

Per mitjà de Reial Decret 848/1986, de 25 d’abril, es determinen les funcions i s’aprova 
l’estructura bàsica de la Biblioteca, després desenrotllada per una orde ministerial 
aprovada el mateix any.

La Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1991, 
va transformar la Biblioteca Nacional en organisme autònom i pel Reial Decret 1581/1991, 
de 31 d’octubre, es va aprovar el seu Estatut regulador. Recentment, per mitjà del Reial 
Decret 1638/2009, de 30 d’octubre, es va aprovar el nou estatut, pel qual l’organisme va 
passar a adoptar la denominació actual, Biblioteca Nacional d’Espanya.
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El 29 de juliol de 2011 es va aprovar la Llei de depòsit legal, la qual incloïa els 
documents electrònics i els llocs web, adaptant d’esta manera la missió conservadora i 
transmissora de la Biblioteca Nacional d’Espanya als nous suports del coneixement.

IV. Contingut de la llei

Amb la present llei, d’acord amb el que preveu l’article 63.1 de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat, sense alterar 
el caràcter d’organisme autònom de la institució, s’establixen determinades peculiaritats 
relatives a la seua organització i els seus recursos econòmics, per a aconseguir tant 
l’estabilitat que la Biblioteca Nacional d’Espanya necessita per al compliment dels seus 
fins, com una gestió més eficient dels seus recursos.

El capítol I regula la denominació, naturalesa, règim jurídic, autonomia i fins i tot les 
funcions de la Biblioteca Nacional d’Espanya. La institució mantindrà la seua naturalesa 
d’organisme autònom i personalitat jurídica pròpia amb autonomia de gestió, de 
conformitat amb el que establixen la present llei i la resta de normes aplicables.

S’arrepleguen també els fins generals consistents a «reunir, descriure i garantir la 
protecció, enriquiment, conservació i transmissió en l’exercici de les seues funcions, del 
patrimoni bibliogràfic i documental, tant el produït a Espanya com el generat sobre la 
cultura espanyola», «garantir l’accés i la difusió de les seues col·leccions a fi de 
fomentar-ne la utilització, com a mitjà d’enriquiment cultural, social i econòmic», així com 
«promoure i desenrotllar polítiques bibliotecàries en relació amb el patrimoni bibliogràfic i 
documental espanyol».

En el capítol II es regula l’organització de la Biblioteca Nacional d’Espanya, i establix 
que en seran els òrgans rectors la Presidència, el Reial Patronat i la Direcció.

La Presidència de la Biblioteca Nacional d’Espanya correspon a qui siga titular del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al qual «correspon l’alta direcció de l’organisme, 
l’aprovació del pla estratègic plurianual, el pla anual d’objectius, la memòria anual 
d’activitats i l’avantprojecte de pressupostos de l’organisme, el control d’eficàcia de la 
gestió de l’organisme» i «elevar al Consell de Ministres la proposta de nomenament de la 
persona que ocupe la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, prèvia consulta al 
Reial Patronat a la consideració del qual sotmetrà els criteris a tindre en compte per al 
nomenament».

Es fa una regulació detallada del Reial Patronat, la presidència d’honor del qual 
correspon als reis d’Espanya. El Reial Patronat podrà actuar en ple i en comissió 
permanent. La Presidència de la institució «ostentarà la representació institucional de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya i convocarà i presidirà el Reial Patronat en ple i en comissió 
permanent»; el Ple «establirà, en el marc d’esta llei i de l’Estatut, els principis d’organització 
i direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, determinarà les directrius de la seua 
actuació i vetlarà pel seu compliment en els termes que fixe l’estatut», i la comissió 
permanent «impulsarà i supervisarà l’estratègia i les línies d’actuació de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya fixades pel Ple del Reial Patronat, en els termes que determine 
l’estatut».

Al capdavant de l’organisme hi haurà una persona encarregada de la Direcció amb 
categoria de director general, la qual serà nomenada i separada per reial decret acordat 
en Consell de Ministres. La seua designació atendrà els principis de mèrit, capacitat i 
idoneïtat.

Correspon a la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya dirigir la gestió de 
l’organisme, per a la qual cosa ha d’adoptar les mesures que conduïsquen al compliment 
dels fins i objectius indicats pel Reial Patronat, ostentar-ne la representació oficial en 
absència de la persona que ocupe la Presidència, la contractació en nom de l’organisme, 
la disposició de gastos, l’ordenació de pagaments i la rendició de comptes al Tribunal de 
Comptes, pel conducte de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en els 
termes establits en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, així com 
aquelles altres funcions que li siguen atribuïdes per l’estatut.
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Es preveu que en l’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya es regule la composició 
i funcionament d’un comité científic, amb funcions consultives. Igualment, s’establix que 
l’estatut constituirà i regularà el Consell de Direcció.

El capítol III regula el règim de personal de la Biblioteca Nacional d’Espanya. Este 
personal, de conformitat amb el que disposa l’article 47.1 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat, serà funcionari o 
personal laboral, en els mateixos termes establits per a l’Administració General de l’Estat.

En el capítol IV es regula el règim patrimonial i es reconeix que la Biblioteca Nacional 
d’Espanya tindrà un patrimoni propi i que també podrà disposar, en qualitat de béns 
adscrits, de béns del patrimoni de l’Estat.

La gestió i administració d’estos béns seran exercides de conformitat amb el que 
establix la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 
i, respecte dels béns d’interés cultural, se sotmetrà al règim establit en la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

El capítol V regula el règim de contractació, els recursos econòmics, els ingressos per 
activitats pròpies i cessió d’espais, la participació en societats i fundacions, el règim 
pressupostari, el règim de comptabilitat i el control economicofinancer.

En la regulació del règim de contractació es fa una remissió general al text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

Entre els recursos econòmics es preveu que el Reial Patronat «realitzarà una labor 
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».

S’hi establix que la Biblioteca Nacional d’Espanya podrà participar en societats o 
fundacions que tinguen fins comuns amb la Biblioteca.

El control economicofinancer serà el fixat en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària, i la resta de normativa que hi siga aplicable.

En la disposició addicional primera s’establix que, per a contribuir a la difusió del 
patrimoni plurilingüe de l’Estat espanyol, es promourà l’ús de les diferents llengües oficials 
de l’Estat. En la disposició addicional segona es preveu que les instal·lacions i els servicis 
prestats seran accessibles a les persones amb discapacitat. En la disposició transitòria 
única es regula el nomenament dels nous vocals del Reial Patronat.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Denominació i naturalesa.

La Biblioteca Nacional d’Espanya és un organisme autònom dels previstos en la 
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de 
l’Estat, adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i forma part del Sistema Espanyol 
de Biblioteques, d’acord amb el que establix la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, 
del llibre i de les biblioteques.

La Biblioteca Nacional d’Espanya és el centre depositari del patrimoni bibliogràfic i 
documental espanyol que es produïx en qualsevol tipus de suport o mitjà. Té com a missió 
reunir, catalogar, conservar, incrementar, gestionar, difondre i transmetre, en compliment 
dels seus fins, el patrimoni bibliogràfic i documental espanyol i sobre Espanya publicat en 
l’estranger, com a font de coneixement per a tota la societat espanyola i internacional, 
garantint la seua integritat i facilitant-hi l’accés de tota la ciutadania i les generacions 
futures.
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Article 2. Règim jurídic i autonomia.

1. La Biblioteca Nacional d’Espanya té personalitat jurídica pública diferenciada, 
patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió, i ajustarà la seua actuació al 
que disposa la present llei; en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol; en la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques; en 
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; en la 
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de 
l’Estat; en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària; en la Llei 23/2011, 
de 29 de juliol, de depòsit legal; en 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.

2. D’acord amb el que preveu l’article 63.1 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat, la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, per al compliment dels seus fins i el desenrotllament de les seues funcions, es 
regirà en la seua actuació, a més, per les especialitats previstes en esta llei.

Article 3. Fins i funcions.

Són fins essencials de la Biblioteca Nacional d’Espanya els següents:

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

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

b) Catalogar i descriure les col·leccions físiques i digitals, de tal manera que hi 
quede 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 servisca com a 
instrument de referència actualitzada per al control bibliogràfic de la producció editorial i la 
creació de catàlegs de les seues biblioteques.

d) Incrementar les seues col·leccions, especialment aquelles de major valor i 
significat per al patrimoni bibliogràfic i documental.

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

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

2. Garantir l’accés i la difusió de les seues col·leccions a fi de fomentar-ne la 
utilització, com a mitjà d’enriquiment cultural, social i econòmic. Per a aconseguir este fi, 
té les funcions següents:

a) Fomentar la investigació científica i el coneixement sobre les diferents cultures de 
l’Estat espanyol, proporcionant servicis de qualitat als investigadors.

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

c) Desenrotllar una programació d’exposicions i activitats culturals que complisquen 
amb l’objectiu de difondre el valor de les seues col·leccions i acostar la institució a la 
ciutadania.
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d) Impulsar i donar suport a programes d’investigació tendents a la generació de 
coneixements sobre les seues col·leccions, establint espais de diàlegs amb centres 
d’investigació i investigadors de tot el món.

3. Promoure i desenrotllar polítiques bibliotecàries en relació amb el patrimoni 
bibliogràfic i documental de l’Estat espanyol. Per a aconseguir este fi, té les funcions 
següents:

a) Exercir de centre de referència en l’àmbit de la normativa tècnica bibliotecària, 
per mitjà de la seua 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 reposadors digitals, de tal manera 
que contribuïsca a millorar l’accés al patrimoni bibliogràfic i documental.

CAPÍTOL II

Organització i funcionament de la Biblioteca Nacional d’Espanya

Article 4. Òrgans rectors i consultius de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

1. Els òrgans rectors de la Biblioteca Nacional d’Espanya són els següents:

a) La Presidència.
b) El Reial Patronat.
c) La Direcció.

2. Els òrgans consultius són el Consell de Direcció i el Comité Científic. L’Estatut de 
la Biblioteca Nacional d’Espanya en regularà la composició i funcionament.

Article 5. La Presidència de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

1. La Presidència de la Biblioteca Nacional d’Espanya correspon a qui siga titular del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2. 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 una proposta de nomenament de la persona que 

ocupe la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, prèvia consulta al Reial Patronat a 
la consideració del qual sotmetrà els criteris a tindre en compte per a l’esmentat 
nomenament.

Article 6. El Reial Patronat de la Biblioteca Nacional d’Espanya. Composició.

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 SS.MM. els reis d’Espanya.
3. El Ple del Reial Patronat està integrat per un mínim de dèsset vocals i un màxim 

de trenta, onze dels quals tindran el caràcter de nats conforme a l’estatut, tres d’ells 
representants de les biblioteques de les comunitats autònomes, designats rotatòriament 
per la Conferència Sectorial de Cultura.
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4. La resta dels vocals tindran el caràcter de designats i seran 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 investigació científica i 
l’economia o que s’hagen distingit per la seua col·laboració o suport a la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, tenint en compte el principi de presència equilibrada de dones i 
hòmens. Els vocals designats exerciran durant tres anys el seu mandat, el qual podrà ser 
renovat per períodes de la mateixa duració. El seu cessament es produirà a la finalització 
del seu mandat o per renúncia, revocació del mandat, defunció o incapacitat.

5. El Ple del Reial Patronat triarà, entre els vocals per designació, els que ocupen la 
Presidència i la Vicepresidència, els quals seran nomenats per la persona titular del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per un període de cinc anys. Així mateix, el Ple, a 
proposta de la Direcció, designarà la persona titular de la Secretaria, la qual serà 
funcionari de la Biblioteca Nacional d’Espanya i no tindrà la condició de membre de 
l’esmentat Patronat.

6. El Patronat tindrà una comissió permanent la composició de la qual serà la que 
s’establisca en l’estatut.

Article 7. Funcionament del Reial Patronat de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

El Reial Patronat actua en Ple i en Comissió Permanent. El Ple estarà integrat per la 
totalitat dels seus membres.

El Patronat es reunirà almenys dos vegades a l’any en sessió ordinària i totes les que 
siga necessari en sessió extraordinària, prèvia convocatòria de la Presidència.

Article 8. Funcions del Reial Patronat.

1. La Presidència del Reial Patronat ostentarà la representació institucional de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya i convocarà i presidirà el Reial Patronat en ple i en comissió 
permanent.

2. El Ple del Reial Patronat establirà, en el marc d’esta llei i de l’estatut, els principis 
d’organització i direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya, determinarà les directrius de 
la seua actuació i vetlarà pel seu compliment en els termes que fixe l’estatut.

3. La Comissió Permanent impulsarà i supervisarà l’estratègia i les línies d’actuació 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya fixades pel Ple del Reial Patronat, en els termes que 
determine l’estatut.

Article 9. La Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya. Nomenament i funcions.

1. La persona que n’ocupe la Direcció, que tindrà categoria de director general, serà 
nomenada i separada per reial decret acordat en Consell de Ministres, a proposta de qui 
siga titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, atenent criteris de competència 
professional i experiència en relació amb els fins i objectius de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya.

A tals efectes, s’acudirà a un sistema de preselecció que garantisca la publicitat i 
concurrència, i que assegure la participació del Reial Patronat, amb l’assessorament de 
professionals de l’àmbit bibliotecari i documental. La seua designació atendrà els principis 
de mèrit, capacitat i idoneïtat.

2. Correspon a la Direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya dirigir la gestió de 
l’organisme, tot adoptant les mesures que conduïsquen al compliment de les directrius 
d’actuació indicades pel Reial Patronat, ostentar-ne la representació oficial en absència 
de la persona que ocupe la Presidència, la contractació en nom de l’organisme, la 
disposició de gastos, l’ordenació de pagaments i la rendició de comptes al Tribunal de 
Comptes, per conducte de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en els 
termes establits en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, així com 
aquelles altres funcions atribuïdes per l’estatut.
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Article 10. El Comité Científic.

L’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya regularà la composició i funcionament 
d’un Comité Científic responsable d’assessorar en la participació de programes i projectes 
d’investigació nacionals i internacionals que estudien les col·leccions de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, així com en tots aquells aspectes relacionats amb la generació de 
continguts tendents a proporcionar un millor coneixement sobre les col·leccions i a 
desenrotllar projectes de desenrotllament i innovació tecnològica.

CAPÍTOL III

Règim de personal

Article 11. Personal de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

1. De conformitat amb el que establix l’article 47.1 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, el 
personal al servici de la Biblioteca Nacional d’Espanya tindrà la consideració d’empleats 
públics amb subjecció a la Llei 7/2007, de 12 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, i la resta de normes concordants.

2. El personal al servici de la Biblioteca Nacional d’Espanya estarà subjecte al règim 
d’incompatibilitats establit amb caràcter general per al personal al servici de les 
administracions públiques.

CAPÍTOL IV

Règim patrimonial

Article 12. Règim patrimonial.

1. La Biblioteca Nacional d’Espanya tindrà, 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 de què és titular.

2. Així mateix, quedaran adscrits a l’organisme per al compliment dels seus fins els 
béns del patrimoni de l’Estat que acorde l’òrgan corresponent.

3. La gestió i administració dels béns i drets propis, així com d’aquells del patrimoni 
de l’Estat que se li adscriguen per al compliment dels seus fins, seran exercides d’acord 
amb el que indica l’estatut, amb subjecció en tot cas al que establix per als organismes 
públics la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

4. Aquells béns d’interés cultural que formen part del patrimoni de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya o hi estiguen adscrits, siguen mobles o immobles, se sotmetran al 
règim especial de protecció i tutela establit en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol.

CAPÍTOL V

Règim de contractació, pressupostari i economicofinancer

Article 13. Règim de contractació.

El règim de contractació de la Biblioteca Nacional d’Espanya es regirà pel que disposa 
la legislació de contractes del sector públic.

Article 14. Recursos econòmics.

1. Els recursos econòmics de la Biblioteca Nacional d’Espanya podran provindre de 
les fonts següents:

a) Els béns i valors que constituïxen el seu patrimoni.
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b) Els productes i rendes de l’esmentat patrimoni.
c) Les consignacions específiques que tinga assignades en els Pressupostos 

Generals de l’Estat.
d) Les transferències corrents o de capital que procedisquen de les administracions 

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

segons les disposicions per les quals es regix, la Biblioteca Nacional d’Espanya estiga 
autoritzada a percebre i, en particular, els que procedisquen de la venda de publicacions 
en qualsevol mitjà o suport i d’una altra classe d’objectes, de la realització de cursos, 
jornades i seminaris, convenis de cooperació i de les activitats pròpies d’este organisme, 
com el préstec interbibliotecari, la reproducció de documents, les busques bibliogràfiques 
delegades, la difusió selectiva de la informació o qualsevol altra activitat o servici 
relacionats amb les funcions de l’organisme.

f) Les subvencions, aportacions voluntàries, donacions, herències, 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 poguera ser-li atribuït.

2. Els recursos especificats en el paràgraf anterior, a excepció dels indicats en els 
paràgrafs c) i d), constituiran els recursos propis de l’organisme.

3. El Reial Patronat de la Biblioteca Nacional d’Espanya farà una labor 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 15. Ingressos per activitats pròpies i cessió d’espais.

1. Els ingressos de la Biblioteca Nacional d’Espanya derivats de les activitats pròpies 
de la Biblioteca tindran 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 modificació de la quantia dels preus públics es farà per la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2. Els ingressos procedents de la utilització o cessió d’espais dels immobles, propis 
o adscrits, que estiguen qualificats com a 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 seua modificació es 
farà a través d’una orde ministerial.

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

4. Seran ingressos de dret privat els altres que perceba la Biblioteca Nacional 
d’Espanya per la prestació de servicis o la realització d’activitats que, d’acord amb la llei, 
no tinguen naturalesa tributària, no constituïsquen preus públics i no deriven de l’exercici 
de potestats administratives.

Article 16. Participació en societats o fundacions.

Quan siga imprescindible per a la consecució dels fins que té assignats, la Biblioteca 
Nacional d’Espanya podrà participar en societats, fundacions o altres entitats sense ànim 
de lucre l’objecte de les quals estiga d’acord amb els fins de la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, en els termes establits per la legislació vigent i de la forma que es determine 
en el seu estatut.

Correspondrà 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, autoritzar els actes d’adquisició de títols representatius del capital de 
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societats mercantils, siga per subscripció o compra, en el cas que l’autorització del Consell 
de Ministres no siga preceptiva, d’acord amb el que disposa la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Article 17. Règim pressupostari.

La Biblioteca Nacional d’Espanya elaborarà anualment un avantprojecte de 
pressupost i el remetrà al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a la seua posterior 
tramitació, d’acord amb el que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària.

Una vegada aprovat el pressupost, este es farà públic en el lloc web de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, d’acord amb els principis de transparència i bon govern.

Article 18. Comptabilitat.

La Biblioteca Nacional d’Espanya estarà sotmesa al Pla General de Comptabilitat 
Pública, d’acord amb el que establix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària.

Article 19. Règim economicofinancer.

1. El règim economicofinancer i de control de la gestió economicofinancera de la 
Biblioteca Nacional d’Espanya serà l’establit per als organismes autònoms en la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i la resta de normativa que hi 
siga aplicable.

2. L’exercici del control intern de la gestió economicofinancera, a través de la funció 
interventora i el control financer permanent, es durà a terme per la Intervenció Delegada 
en la Biblioteca Nacional d’Espanya.

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

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 promourà en els materials editats per este organisme, així com en la 
informació inherent a l’obra exposada i aquella que s’oferix als visitants, l’ús de les 
diferents llengües oficials de l’Estat. Es prestarà una especial atenció a l’edició en llengües 
cooficials dels materials en format electrònic.

Disposició addicional segona. Accessibilitat de les persones amb discapacitat.

D’acord amb la legislació sectorial aplicable, les instal·lacions i els servicis prestats 
per la Biblioteca Nacional d’Espanya seran accessibles a les persones amb discapacitat, 
les quals constituiran un grup social d’especial referència per a l’actuació d’este 
organisme.

Disposició transitòria única. Duració del mandat de vocals del Reial Patronat.

1. Fins a l’entrada en vigor del nou Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya, 
continuaran com a vocals nats del Reial Patronat els indicats en el Reial Decret 1638/2009, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

2. A l’entrada en vigor de la present llei es procedirà a la renovació de vocals 
designats del Reial Patronat. Podran ser reelegits aquells el mandat dels quals es trobe 
vigent en el moment de l’entrada en vigor d’esta llei.

La duració del seu mandat, amb independència de la seua data d’elecció, serà 
l’establida en esta llei.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat l’article 97 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 1991, així com totes les disposicions del mateix o inferior 
rang que s’oposen al que disposa esta llei.

Disposició final primera. Títol competencial.

Esta llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.28a. de la Constitució 
espanyola, que atribuïx a l’Estat la competència exclusiva en museus, biblioteques i 
arxius de titularitat estatal.

Disposició final segona. Manteniment de determinades disposicions.

El Reial Decret 1638/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya, es mantindrà en vigor, en tot allò que no s’opose a esta llei, fins a 
l’entrada en vigor del nou Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

Disposició final tercera. Aprovació de l’estatut.

Després de l’entrada en vigor d’esta llei, el Govern aprovarà tan ràpidament com siga 
possible el nou Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya i l’adequarà a esta.

Disposició final quarta. No increment de gasto.

La posada en marxa de les mesures incloses en la present llei no suposarà cap 
increment de dotacions ni de retribucions, ni d’altres gastos de personal.

Disposició final quinta. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 24 de març de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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