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les competències que posseeix en aquesta matèria cada 
comunitat autònoma. Sorgeix així la necessitat de coordi-
nar l’actuació, en el camp de la recerca, de les diferents 
comunitats autònomes entre si, i d’aquestes amb l’Admi-
nistració de l’Estat. A aquesta exigència respon la creació 
mitjançant aquesta Llei d’un consell general de la ciència i 
la tecnologia en què participin representants de l’Adminis-
tració de l’Estat i de les comunitats autònomes.

La Llei encarrega a una comissió interministerial de 
ciència i tecnologia la programació de les activitats de 
recerca dels organismes dependents de l’Administració 
de l’Estat, mitjançant el Pla nacional de recerca científica i 
desenvolupament tecnològic. S’estableix així un meca-
nisme nou i integrador, de programació àgil i eficaç, i, 
conjuntament, una metodologia adequada i moderna per 
fer front al complex procés de planificació, coordinació i 
gestió. El Pla nacional, l’aprovació del qual correspon al 
Govern i el seguiment i valoració del qual ha de portar a 
terme el Parlament sobre la base de les comunicacions 
que li remeti l’Executiu periòdicament, ha d’establir els 
grans objectius en recerca científica i tecnològica per a 
períodes plurianuals i ordenar les activitats dirigides a la 
seva consecució en programes nacionals, programes sec-
torials, que han de realitzar els diferents ministeris amb 
responsabilitats en aquesta matèria, i programes de 
comunitats autònomes, que siguin finançats en tot o en 
part per fons estatals.

La previsible, i alhora imperativa, expansió de la 
recerca científica i tècnica espanyola els anys vinents exi-
geix un augment correlatiu en el nombre de nous investi-
gadors, així com un aprofitament intensiu de l’experiència 
dels mestres de recerca.

Al consegüent esforç formatiu, que se’n desprèn, hi 
han de contribuir els programes de formació, la inclusió 
dels quals es preveu en el Pla nacional, i que han d’aten-
dre les exigències generals de la recerca científica i el 
desenvolupament tecnològic i, en particular, les àrees 
científiques i tècniques en què la necessitat de personal 
especialitzat sigui més gran. La Llei preveu així mateix les 
mesures oportunes per al foment de la productivitat del 
personal investigador.

Un element clau de l’eficàcia programadora del Pla nacio-
nal és la inclusió en aquest d’avaluacions pressupostàries 
plurianuals que integrin les dels diferents organismes públics 
de recerca, tant de despeses corrents com d’inversió, per 
superar d’aquesta manera la tradicional separació entre uns i 
altres i les freqüents distorsions que se’n deriven.

La necessitat de promoure un clima social estimulant 
per a la recerca científica motiva la creació mitjançant la Llei 
d’un Consell Assessor per a la Ciència i la Tecnologia, que 
constitueixi el vincle efectiu entre la comunitat científica, els 
agents socials i els responsables de programar l’activitat 
científica i de recerca; es garanteix així que els objectius 
d’aquesta programació s’adeqüin  als diferents interessos i 
necessitats socials. Aquesta vinculació aspira a superar el 
tradicional aïllament de la ciència espanyola i facilitar, alhora, 
la incorporació dels sectors privats a la tasca de planificar i 
executar activitats de recerca científica i tècnica.

Finalment, la Llei estableix un marc comú per als orga-
nismes públics amb funcions de recerca, i el complementa 
amb més integració de cada organisme en la política sec-
torial del departament al qual és adscrit, cosa que perme-
trà una millor coordinació i, en conseqüència, una execu-
ció més adequada del Pla nacional. Així mateix, la Llei 
introdueix importants reformes en el funcionament 
d’aquests organismes —en flexibilitza les estructures de 
gestió i obre la participació en els seus òrgans de govern 
a representants d’altres organismes amb interessos en el 
camp de la ciència i la tecnologia—, amb la finalitat de 
possibilitar una gestió més àgil i adaptada a les seves res-
pectives atribucions. Quant a les funcions específiques, 
no afectades per aquesta Llei, que els organismes tenen o 
puguin tenir, s’han de recollir en els seus respectius regla-
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REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

ExPOSICIó DE mOTIUS

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic 
s’han efectuat tradicionalment a Espanya en un clima 
d’atonia i falta d’estímuls socials, d’absència d’instru-
ments que garantissin la intervenció eficaç dels poders 
públics amb vista a la programació i coordinació dels 
escassos mitjans de què es disposava, falta de connexió 
entre els objectius de la recerca i les polítiques dels sec-
tors relacionats amb aquesta, així com, en general, entre 
els centres d’investigadors i els sectors productius. No és 
estrany, per això, que la contribució espanyola al progrés 
científic i tecnològic hagi estat, en general, escassa i 
impròpia del lloc que en altres ordres ens ha correspost, i 
que, quan això no ha estat així, com en alguns períodes 
del segle actual, les més valuoses aportacions hagin pro-
cedit de l’esforç aïllat de personalitats rellevants.

Si són coneguts els mals que aquesta situació ha com-
portat per a les possibilitats de progrés tècnic, modernit-
zació i racionalització dels hàbits i actituds de la societat 
espanyola, en el passat, els riscos que en el futur imme-
diat derivin de la persistència d’un estat de coses sem-
blant a penes necessiten ponderació. En efecte, els nexes 
que uneixen la recerca i el desenvolupament socioeconò-
mic, assumits des de fa molt de temps als països avan-
çats, són en la nostra època, caracteritzada per una crisi 
econòmica sostinguda i una competència industrial 
intensa, més evidents que mai. El repte de l’anomenada 
tercera revolució industrial exigeix, i de fet està produint 
en aquells països, un augment constant d’inversions en 
recerca i innovació a fi de mantenir-se en l’avantguarda 
del canvi tecnològic.

La necessitat de corregir els esmentats mals tradicio-
nals de la nostra producció científica i tècnica, bàsicament 
centrats en la insuficient dotació de recursos i desordenada 
coordinació i gestió dels programes de recerca, així com la 
d’assegurar que Espanya participi plenament en el procés 
en què estan immersos els països industrialitzats del nos-
tre entorn, justifiquen àmpliament la promulgació d’una 
normativa que, dins els objectius ja marcats per la Consti-
tució, estableixi els instruments necessaris per definir les 
línies prioritàries d’actuació en matèria de recerca científica 
i desenvolupament tecnològic, programar els recursos i 
coordinar les actuacions entre els sectors productius, cen-
tres de recerca i universitats. Aquests són els grans princi-
pis que inspiren aquesta Llei, com a garantia d’una política 
científica integral, coherent i rigorosa en els diferents 
nivells de planificació, programació, execució i seguiment, 
amb la finalitat d’obtenir l’increment de recursos necessari 
per a la recerca, la rendibilitat cientificocultural, social i 
econòmica més adequada a les nostres exigències i neces-
sitats.

Es dóna compliment d’aquesta manera al mandat cons-
titucional que atribueix a l’Administració de l’Estat la com-
petència sobre el foment i la coordinació general de la 
recerca científica i tècnica (article 149, 1.15, de la Constitu-
ció) i de conformitat amb l’«interès general» que obliga 
tots els poders públics (article 44, 2, de la Constitució). D’al-
tra banda, els diferents estatuts d’autonomia han establert 
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Article quart.

El Pla nacional ha de fomentar la recerca bàsica en els 
diferents camps del coneixement a través d’un finança-
ment regular d’aquesta que faci possible el manteniment 
i la promoció d’equips de recerca de qualitat, tant a les 
universitats com als altres centres públics de recerca.

Amb aquesta finalitat la funció investigadora s’incor-
pora en l’expressió de la despesa pública.

Article cinquè.

1. El Pla nacional ha de contenir previsions per al 
foment de la recerca científica i del desenvolupament tec-
nològic a les empreses, així com per a la promoció de les 
entitats que aquestes constitueixin amb aquesta finalitat.

2. El Pla nacional ha de promoure, en tot cas:

a) La comunicació necessària entre els centres 
públics i privats de recerca i les empreses.

b) La inclusió en els projectes i programes de recerca 
de previsions relatives a la utilització dels resultats 
d’aquesta.

c) Actuacions concertades de les universitats i els 
centres públics de recerca amb les empreses.

3. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els 
pressupostos generals de l’Estat han de contenir mesures 
de caràcter financer i fiscal que recolzin i afavoreixin les 
activitats de recerca científica i desenvolupament tecnolò-
gic en les empreses i entitats ja esmentades al número 1 
d’aquest article.

Article sisè.

1. El Pla nacional compren les activitats que han de  
dur a terme els organismes de recerca de titularitat esta-
tal, en matèria de recerca científica i desenvolupament 
tecnològic, i les anàlogues dels altres organismes i enti-
tats, públiques i privades, que així s’acordin. S’hi han 
d’incloure les previsions pressupostàries plurianuals 
d’aquests organismes de recerca per a activitats de recerca 
científica i desenvolupament tecnològic.

La Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, 
en coordinació amb els òrgans de planificació econòmica 
de l’Administració de l’Estat ha d’elaborar el Pla nacional, 
l’ha de sotmetre a l’informe dels òrgans assessors que 
preveu aquesta Llei i elevar-lo al Govern per a la seva 
aprovació i posterior tramesa a les Corts Generals.

El Pla nacional s’ha de revisar anualment i, en tot cas, 
amb aquesta mateixa periodicitat, ha de ser objecte d’am-
pliació en noves anualitats i d’un informe respecte del seu 
desenvolupament mitjançant una memòria elevada pel 
Govern a les Corts Generals.

2. El Pla nacional, en funció dels recursos i de les 
necessitats en matèria de les esmentades activitats previ-
sibles durant el període de la seva vigència, ha de definir 
els objectius que ha d’assolir el sector públic i els que, 
mitjançant un acord, ha de complir el sector privat.

A aquests efectes, el Pla nacional compren, almenys, 
els capítols següents:

a) Programes nacionals de recerca científica i desen-
volupament tecnològic, que ha d’elaborar la Comissió 
Interministerial de Ciència i Tecnologia i poden integrar, si 
s’escau, les corresponents iniciatives sectorials, sigui quin 
sigui l’organisme o entitat pública o privada que les pro-
posi. Aquesta Comissió ha de determinar, així mateix, a 
qui en correspon la gestió i execució i la durada.

b) Programes sectorials en matèria de recerca cientí-
fica i desenvolupament tecnològic propis dels diferents 
departaments ministerials i d’altres organismes públics 
de titularitat estatal, que han de ser elaborats, gestionats, 
finançats parcialment o totalment i, si s’escau, executats 

ments de funcionament. D’aquesta manera, s’estableixen 
per primera vegada una estructura homogènia mínima i 
una vinculació funcional entre si, congruents amb el prin-
cipi de coordinació que inspira aquesta Llei. Sens dubte, 
les dues condicions constitueixen la garantia d’un funcio-
nament més integrat i, per tant, més eficaç dels nostres 
centres públics de recerca.

CAPíTOL PRImER

Del Pla nacional de recerca científica i desenvolupament 
tecnològic

Article primer.

Per al foment i la coordinació general de la recerca 
científica i tècnica que l’article 149, 1.15, de la Constitució 
encarrega a l’Estat, i en compliment del que estableix l’ar-
ticle 44, 2, d’aquesta, s’estableix el Pla nacional de recerca 
científica i desenvolupament tecnològic, que es regeix per 
aquesta Llei.

Article segon.

El Pla nacional s’orienta fonamentalment a la realitza-
ció dels objectius d’interès general següents:

a) El progrés del coneixement i l’avenç de la innova-
ció i desenvolupament tecnològics.

b) La conservació, enriquiment i aprofitament òptim 
dels recursos naturals.

c) El creixement econòmic, el foment de l’ocupació i 
la millora de les condicions de treball.

d) El desenvolupament i l’enfortiment de la capacitat 
competitiva de la indústria, el comerç, l’agricultura i la 
pesca.

e) El desenvolupament dels serveis públics i, en 
especial, dels d’habitatge, comunicacions i transports.

f) El foment de la salut, del benestar social i la quali-
tat de vida.

g) L’enfortiment de la defensa nacional.
h) La defensa i conservació del patrimoni artístic i 

històric.
i) El foment de la creació artística i el progrés i difu-

sió de la cultura en tots els seus àmbits.
j) La millora de la qualitat de l’ensenyament.
k) L’adequació de la societat espanyola als canvis 

que comporta el desenvolupament científic i les noves 
tecnologies.

Article tercer.

En la definició dels programes que integren el Pla 
nacional de recerca científica i desenvolupament tecnolò-
gic, així com en la determinació dels instruments neces-
saris per a la seva aplicació, s’han de tenir en compte: 

a) Les necessitats socials i econòmiques d’Espanya.
b) Els recursos humans i materials existents a la 

comunitat científica i tecnològica espanyola i les seves 
necessitats de futur.

c) Els recursos econòmics i pressupostaris disponi-
bles, així com la necessitat d’un finançament regular per 
al manteniment i la promoció d’una recerca científica i 
tècnica de qualitat.

d) La necessitat d’assolir una elevada capacitat prò-
pia en ciència i tecnologia.

e) La conveniència d’accedir a tecnologies externes 
de qualitat mitjançant processos d’incorporació selectius 
adequats, en cada cas, al desenvolupament de la capaci-
tat científica i tecnològica espanyola.

f) Les repercussions humanes, socials i econòmi-
ques que puguin resultar de la recerca científica o de la 
seva aplicació tecnològica.
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grin el Pla nacional, i atribuir-ne, quan sigui procedent, la 
gestió i execució, així com determinar-ne la durada.

b) Coordinar les activitats de recerca que els dife-
rents departaments ministerials i organismes de titularitat 
estatal realitzin en compliment del Pla nacional, així com 
conèixer les actuacions de suport i assistència tècnica 
dels que tinguin relació amb les activitats esmentades.

c) Coordinar i integrar en el Pla nacional els projectes 
de recerca científica i desenvolupament tecnològic, finan-
çats amb fons procedents de tarifes fixades pel Govern.

d) Avaluar el compliment del Pla nacional i dels pro-
grames pressupostaris corresponents a aquest Pla, sense 
perjudici de les competències pròpies dels altres òrgans 
de l’Administració.

e) Coordinar amb el Pla nacional les transferències 
tecnològiques que es derivin del programa d’adquisicions 
del ministeri de Defensa i de qualsevol altre departament 
ministerial.

f) Presentar al Govern per a la seva elevació a les 
Corts Generals una memòria anual relativa al compliment 
del Pla nacional, que comprengui, si s’escau, les propos-
tes de rectificació que estimi necessari introduir-hi.

g) Orientar la política de formació d’investigadors en 
tots els nivells, proposar mesures per al foment de l’ocu-
pació d’aquests i facilitar la seva mobilitat en els àmbits 
investigador i productiu.

h) Recollir, coordinar i subministrar la informació 
científica i tecnològica necessària per al compliment del 
Pla nacional.

i) Elevar al Govern les propostes que estimi necessà-
ries per assegurar el desplegament i compliment del Pla 
nacional.

Article vuitè.

1. A la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnolo-
gia li correspon definir les exigències del Pla nacional en 
matèria de relacions internacionals i establir previsions 
per a la seva execució, tot això en col·laboració amb els 
òrgans competents de l’acció exterior de l’Estat.

2. Així mateix, correspon a la Comissió Interministe-
rial de Ciència i Tecnologia la coordinació i el seguiment 
dels programes internacionals de recerca científica i 
desenvolupament tecnològic, amb participació espanyola, 
per a la qual cosa ha d’assumir les funcions següents:

a) Distribuir els crèdits pressupostaris derivats del cor-
responent programa internacional, així com atribuir la ges-
tió i execució, en tot o en part, dels programes esmentats.

b) Incorporar al Pla nacional projectes de recerca 
recollits en programes internacionals.

c) Assegurar els retorns científics, tecnològics i 
industrials adequats en col·laboració amb el Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic i Industrial.

d) Proposar al Govern o designar, si s’escau, qui ha 
de representar Espanya en els organismes internacionals 
responsables dels corresponents programes.

Article novè.

1. Als efectes de promoure la participació de la comu-
nitat científica i dels agents econòmics i socials en l’elabo-
ració, seguiment i avaluació del Pla nacional a què es refe-
reix aquesta Llei, es constitueix un Consell Assessor per a 
la Ciència i la Tecnologia la composició del qual s’esta-
bleix per reglament i que és presidit pel ministre que 
designi el Govern.

2. Corresponen al Consell Assessor per a la Ciència i 
la Tecnologia les funcions següents:

a) Proposar objectius per a la seva incorporació al 
Pla nacional.

b) Assessorar la comunitat interministerial de cièn-
cia i tecnologia en l’elaboració del Pla nacional.

per aquests, i proposats a la Comissió Interministerial de 
Ciència i Tecnologia pels mateixos departaments als quals 
estiguin adscrits els organismes corresponents. La Comis-
sió Interministerial ha d’integrar aquests programes sec-
torials en el Pla nacional, amb la coordinació i harmonit-
zació prèvies d’aquests entre si i amb els programes 
nacionals a què al·ludeix l’apartat anterior.

c) Programes de les comunitats autònomes que per 
raó del seu interès es puguin incloure en el Pla nacional i 
dels quals se n’acordi el finançament, en tot o en part, amb 
fons estatals. Aquests programes els ha de presentar per a la 
seva inclusió en el Pla nacional a la Comissió Interministerial 
de Ciència i Tecnologia el Govern de la comunitat autònoma 
corresponent, i els criteris per al seu finançament, gestió i 
execució s’han d’establir per acord entre tots dos.

d) Programes nacionals de formació de personal inves-
tigador, que ha d’elaborar la Comissió Interministerial de 
Ciència i Tecnologia, atenent les necessitats generals de la 
recerca científica i el desenvolupament tecnològic, així com 
de les derivades dels programes establerts als apartats ante-
riors i executats fonamentalment per les universitats.

3. El Pla nacional ha d’incloure una valoració precisa 
de les despeses de personal, operacions corrents i de capital 
necessàries per a l’elaboració, avaluació, gestió, execució i 
seguiment dels programes establerts al número anterior.

4. El Pla nacional es finança amb fons procedents 
dels pressupostos generals de l’Estat i d’altres adminis-
tracions públiques, així com amb aportacions d’entitats 
públiques i privades, i amb fons procedents de tarifes 
fixades pel Govern.

Article setè.

1. La Comissió Interministerial de Ciència i Tecnolo-
gia, òrgan de planificació, coordinació i seguiment del Pla 
nacional, està formada pels representants dels departa-
ments ministerials que nomeni el Govern, que així mateix 
ha de designar el ministre que l’ha de presidir.

2. Així mateix, el Govern ha de nomenar, d’entre els 
membres de la Comissió Interministerial, una comissió 
permanent, les funcions de la qual ha d’establir aquella, i 
que ha de disposar de l’estructura orgànica, personal i 
dels mitjans necessaris que han d’estar adscrits al minis-
teri del qual sigui titular el president de la Comissió Inter-
ministerial. Per col·laborar en l’elaboració, avaluació i 
seguiment del Pla nacional, així com per gestionar els 
programes nacionals que li encarregui la Comissió Inter-
ministerial, aquesta Comissió Permanent, amb l’autoritza-
ció prèvia de l’organisme corresponent, pot adscriure 
temporalment a temps complet o parcial i amb reserva 
del lloc de treball personal científic, experts en desenvolu-
pament tecnològic i altres especialistes relacionats amb 
els objectius del Pla, que prestin serveis en departaments 
ministerials, comunitats autònomes, universitats, orga-
nismes públics de recerca i entitats o empreses de caràc-
ter públic. L’adscripció a temps parcial del personal 
esmentat anteriorment és compatible amb el desenvolu-
pament, igualment en règim de prestació a temps parcial, 
del lloc de treball que estiguin ocupant.

Així mateix, aquesta Comissió Permanent pot contrac-
tar, per un temps no superior a la durada del programa, 
qualsevol altre tipus de personal no adscrit al sector 
públic, de conformitat amb el que estableix l’article 15, 1, 
paràgraf a), de l’Estatut dels treballadors. La Comissió pot 
sol·licitar l’assessorament dels òrgans de planificació, 
coordinació i seguiment de recerca de les administracions 
públiques.

3. Corresponen a la Comissió Interministerial de 
Ciència i Tecnologia, a més de l’elaboració del Pla nacio-
nal, les funcions següents:

a) Proposar l’assignació dels fons públics i dels pri-
vats acordats, destinats als diferents programes que inte-
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a) Emetre informe prèviament sobre el Pla nacional, 
especialment pel que fa al millor ús de la totalitat dels 
recursos i mitjans de recerca disponibles.

b) Proposar la inclusió d’objectius en el Pla nacional.
c) Proposar, en funció del seu interès, programes i 

projectes de recerca de les comunitats autònomes, des-
prés de la seva corresponent presentació per part dels 
governs d’aquestes.

d) Promoure l’intercanvi d’informació entre l’Adminis-
tració de l’Estat i la de les comunitats autònomes quant als 
seus respectius programes de recerca, amb la finalitat de faci-
litar la coordinació general de la recerca científica i tècnica.

e) Promoure accions conjuntes entre comunitats 
autònomes, o entre aquestes i l’Administració de l’Estat, 
per al desenvolupament i l’execució de programes de 
recerca.

f) Emetre els informes i dictàmens, referits a la coor-
dinació de les recerques desenvolupades per les adminis-
tracions públiques, que li sol·liciti la Comissió Interminis-
terial de Ciència i Tecnologia o els organismes responsables 
de la política científica a les comunitats autònomes, o el 
Consell Assessor per a la Ciència i la Tecnologia.

g) Constituir un fons de documentació sobre els dife-
rents plans i programes de recerca promoguts pels poders 
públics.

CAPíTOL II

Dels organismes públics de recerca

Article tretzè.

El Consell Superior d’Investigacions Científiques, la 
Junta d’Energia Nuclear, que passa a denominar-se Cen-
tre d’Investigacions Energètiques, mediambientals i Tec-
nològiques, l’Institut Geològic i miner d’Espanya, l’Institut 
Nacional de Tècnica Aeroespacial i l’Institut Espanyol 
d’Oceanografia es regeixen per aquesta Llei, per la seva 
legislació especifica quan no s’oposi a aquesta i per la 
legislació vigent sobre règim jurídic de les entitats esta-
tals autònomes que els sigui aplicable.

Article catorzè.

Són funcions dels organismes a què es refereix l’arti-
cle anterior:

a) Gestionar i executar els programes nacionals i 
sectorials que els siguin assignats en el Pla nacional i, si 
s’escau, els derivats de convenis signats amb comunitats 
autònomes a l’empara del que estableix l’article 15, així 
com desenvolupar els programes de formació d’investi-
gadors que els siguin encomanats en el dit Pla.

b) Contribuir a la definició dels objectius del Pla 
nacional i col·laborar en les tasques d’avaluació i segui-
ment d’aquests objectius.

c) Assessorar en matèria de recerca científica i inno-
vació tecnològica els organismes dependents de l’Admi-
nistració de l’Estat o de les comunitats autònomes que ho 
sol·licitin.

d) Qualsevol altra que els sigui encomanada per 
l’Administració competent.

Article quinzè.

1. Els organismes autònoms a què es refereix l’arti-
cle 13 poden establir convenis de cooperació amb les 
comunitats autònomes per a l’execució o col·laboració en 
programes i projectes de recerca científica i desenvolupa-
ment tecnològic, formació d’especialistes, creació de 
centres o unitats de recerca i, així mateix, per a la direcció, 
gestió i finançament de centres o unitats de recerca ja 

c) Informar, prèviament a la seva tramesa al Govern, 
sobre el Pla nacional elaborat per la Comissió Interminis-
terial de Ciència i Tecnologia, així com sobre el grau del 
seu compliment, especialment pel que fa a la seva reper-
cussió social i econòmica.

d) Elevar a la Comissió Interministerial de Ciència i Tec-
nologia propostes de modificació del Pla nacional a què es 
fa referència a la lletra f) de l’apartat tercer de l’article setè.

e) Emetre tots els informes i dictàmens que li sol-
licitin la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia 
o els organismes responsables de la política científica a 
les comunitats autònomes.

Article desè.

1. Als efectes de promoure la implantació de noves 
tecnologies i sense perjudici de les competències que 
legalment li corresponguin, el Centre per al Desenvolupa-
ment Tecnològic i Industrial exerceix, en relació amb el Pla 
nacional, les funcions següents:

a) Avaluar el contingut tecnològic i economicofinan-
cer dels projectes en què intervinguin empreses.

b) Contractar amb les universitats, organismes 
públics de recerca i empreses la promoció de l’explotació 
comercial de les tecnologies que aquestes desenvolupin.

c) Col·laborar amb la Comissió Interministerial de Cièn-
cia i Tecnologia en l’obtenció dels adequats retorns científics, 
tecnològics i industrials dels programes internacionals amb 
participació espanyola i gestionar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 8, els que aquella li encarregui.

2. El Centre per al Desenvolupament Tecnològic i 
Industrial ha de gestionar els seus recursos d’acord amb 
les orientacions i els criteris que es determinin en el Pla 
nacional.

Article onzè.

1. En l’execució del Pla nacional poden participar 
organismes públics dependents de l’Administració de 
l’Estat i de les comunitats autònomes, universitats i 
empreses i institucions de caràcter públic o privat que 
facin activitats de recerca i desenvolupament tecnològic. 
Els programes inclosos en el Pla nacional es poden  exe-
cutar, així mateix, en col·laboració amb institucions 
estrangeres o de caràcter internacional.

2. Els organismes, empreses i institucions a què es 
refereix l’apartat anterior poden contractar personal cien-
tífic i tècnic per a l’execució de les activitats de recerca i 
desenvolupament tecnològic corresponents al Pla nacio-
nal, per un període màxim idèntic al del programa amb 
càrrec al qual se satisfacin els salaris i càrregues socials 
corresponents, de conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 15, 1, a), de l’Estatut dels treballadors.

Article dotzè.

1. Amb la finalitat de promoure la coordinació gene-
ral de la recerca científica i tècnica, es crea el Consell 
General de la Ciència i la Tecnològica, que, presidit pel 
president de la Comissió Interministerial de Ciència i Tec-
nologia, està integrat per un representant de cada comu-
nitat autònoma i pels membres que designi el Govern, a 
proposta del president del Consell, d’entre els de la Comis-
sió Interministerial, en un nombre no superior al d’aquells. 
En tot cas, la representació de l’Administració de l’Estat té 
atribuït un nombre de vots igual al de la representació de 
les comunitats autònomes.

2. El Consell General de la Ciència i la Tecnologia pot 
funcionar en Ple i en Comissió Permanent, d’acord amb el 
Reglament elaborat pel mateix Consell i aprovat per majo-
ria absoluta dels seus membres.

3. Són funcions del Consell General de la Ciència i la 
Tecnologia:
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desenvolupament tecnològic o la prestació de serveis tèc-
nics relacionats amb els fins d’aquestes.

El personal funcionari d’aquests organismes que passi 
a prestar servei a les entitats esmentades queda en la situ-
ació administrativa d’excedència voluntària que preveu 
l’article 29, 3, a), de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

2. Els contractes de prestació de serveis de recerca 
que realitzin els organismes a què s’ha fet referència al 
número anterior queden exceptuats en l’àmbit d’aplicació 
de la Llei de contractes de l’Estat i es regeixen per les nor-
mes de dret civil i mercantil que els siguin aplicables. 

3. Els contractes que realitzin aquests organismes 
relatius a obres de tecnologia especialment avançada o 
l’execució de les quals sigui particularment complexa s’han 
d’adjudicar, en tot cas, pel procediment de concurs.

4. Els organismes a què es refereix l’article 13 
d’aquesta Llei poden adquirir, pel sistema d’adjudicació 
directa, amb l’autorització prèvia del seu Consell Rector, 
els béns d’equip necessaris per al desenvolupament de 
les tasques de recerca.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–Als efectes del que preveu l’article 6, 1, i 
sense perjudici del que disposi el Reglament de les Corts 
Generals, es constitueix una comissió mixta del Congrés i 
el Senat per conèixer del Pla nacional de recerca científica 
i desenvolupament tecnològic, i de la memòria anual 
sobre el seu desenvolupament.

Segona.–1. El Govern, en un termini no superior a sis 
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha de 
procedir a la definició de l’estructura orgànica de la Comis-
sió Permanent a què es refereix l’article 7, 2, d’aquesta, 
ordenar l’extinció de la Comissió Assessora de Recerca 
Científica i Tècnica i traspassar els seus mitjans materials 
i personals a la dita Comissió Permanent.

2. Des de l’entrada en vigor del Pla nacional, el Fons 
Nacional per al Desenvolupament de la Recerca Científica 
i Tècnica es destina al finançament dels programes nacio-
nals a què es refereix la lletra a), de l’article 6, 2, d’aquesta 
Llei, així com dels programes sectorials que, de conformi-
tat amb el que preveu la lletra b) d’aquest, corresponguin 
al ministeri d’Educació i Ciència.

Tercera.–El Govern, a iniciativa, respectivament, dels 
ministeris d’Educació i Ciència, d’Indústria i Energia, de 
Defensa i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i a proposta 
del de la Presidència, ha d’aprovar el Reglament d’organit-
zació, funcionament i personal del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques, del Centre d’Investigacions Ener-
gètiques, mediambientals i Tecnològiques, de l’Institut 
Geològic i miner d’Espanya, de l’Institut Nacional de Tèc-
nica Aeroespacial i de l’Institut Espanyol d’Oceanografia.

Quarta.–El Govern, a iniciativa dels ministeris d’Indús-
tria i Energia, d’Educació i Ciència, de Defensa i d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, i a proposta del de la Presidèn-
cia, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, ha de dictar les normes necessàries 
per facilitar i incentivar la mobilitat del personal investiga-
dor al servei dels organismes públics de recerca depen-
dents de l’Administració de l’Estat. Així mateix, i d’acord 
amb les comunitats autònomes i les corporacions locals, 
si s’escau, s’han d’establir mesures per facilitar i incenti-
var la mobilitat d’aquest personal entre les respectives 
administracions públiques.

Cinquena.–Es faculta el ministeri d’Educació i Ciència 
per regular la participació i representació dels científics 
espanyols agrupats en societats científiques en el Consell 
Internacional d’Unions Científiques i en les seves unions, 
així com en aquelles altres unions o comissions científi-
ques internacionals que, pel seu caràcter, exigeixin 
aquesta regulació.

Sisena.–A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queda 
extingida la Comissió Nacional de Recerca de l’Espai. Les 

existents. Dels convenis esmentats s’ha de donar compte 
al Consell General per a la Ciència i la Tecnologia.

2. Aquests organismes poden, així mateix, participar 
en projectes internacionals, establint els oportuns acords 
i convenis, amb el coneixement previ de la Comissió Inter-
ministerial de Ciència i Tecnologia.

Per reglament, s’ha de desenvolupar el règim financer 
per al compliment de les obligacions que s’assumeixin en 
els convenis i acords esmentats.

Article setzè.

Els organismes a què es refereix l’article 13 han de 
tenir almenys, com a òrgans de govern, un president, que 
l’ha de nomenar el Govern, a proposta del ministeri al 
qual estigui adscrit l’organisme, i un consell rector, presi-
dit per aquell. La composició del Consell Rector s’ha d’es-
tablir per reglament en funció de les característiques 
específiques de cada organisme.

Article dissetè.

Els organismes a què es refereix l’article 13, dins les 
seves disponibilitats pressupostàries i en les condicions que 
es fixin en el Reglament d’organització, funcionament i per-
sonal de cadascun, poden contractar en règim laboral:

a) Personal científic i tècnic per a l’execució de pro-
jectes determinats sense que, en cap cas, aquests con-
tractes puguin tenir una durada superior a la del projecte 
de què es tracti, de conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 15, 1, a), de l’Estatut dels treballadors.

b) Personal per a la seva formació científica i tècnica, 
en la modalitat de treball en pràctiques regulada al número 
1 de l’article 11 de l’Estatut dels treballadors, sense que hi 
sigui aplicable el límit dels quatre anys a què es refereix el 
precepte esmentat, i amb una durada màxima de cinc 
anys, incloses, si s’escau, les pròrrogues.

Article divuitè.

1. Als efectes de la seva gestió economicofinancera, 
els organismes a què es refereix l’article 13 d’aquesta Llei 
s’entenen inclosos a l’apartat b) del paràgraf primer de 
l’article 4 de la Llei 11/1977, general pressupostària, de 4 
de gener.

2. Els titulars dels departamentals ministerials als 
quals estiguin adscrits cadascun dels organismes autò-
noms a què es refereix l’article 13 d’aquesta Llei poden 
autoritzar, respecte d’aquests, i amb l’informe previ de la 
intervenció delegada, generacions de crèdit en els estats 
de despeses dels seus pressupostos quan es financin amb 
els ingressos derivats dels contractes subscrits per aquests 
organismes amb entitats públiques privades o amb per-
sones físiques, per a la realització de treballs de caràcter 
científic o d’assessorament tècnic, per a la cessió de drets 
de la propietat industrial o intel·lectual o per al desenvolu-
pament de cursos d’especialització, així com amb els 
recursos aportats pel sector públic dins el Pla nacional a 
què es refereix aquesta Llei.

No obstant el que s’ha assenyalat al paràgraf anterior, 
quan la generació de crèdit es pretengui que afecti la 
dotació del complement de productivitat a què es refereix 
l’apartat c) del número 3 de l’article 23 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, es requereix un informe favorable del minis-
teri d’Economia i Hisenda.

Article dinovè.

1. El Govern pot autoritzar als organismes a què es 
refereix l’article 13 d’aquesta Llei la creació o participació 
en el capital de societats mercantils, l’objectiu de les quals 
sigui la realització d’activitats de recerca científica o 
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a) Personal propi del Consorci, de caràcter laboral, 
per a funcions que no siguin de recerca.

b) Personal propi de les administracions consorcia-
des i personal docent universitari. Aquest personal, quan 
sigui funcionari, queda adscrit a l’Institut d’Astrofísica de 
les Canàries en la situació administrativa que correspon-
gui en cada cas.

c) Personal al servei d’altres entitats públiques o pri-
vades, amb les quals l’Institut subscrigui contractes admi-
nistratius o civils, o convenis de cooperació.» 

2. Es declaren a extingir les escales d’astrofísics i 
astrofísics adjunts creades pel Reial decret 2678/1982, de 
15 d’octubre. El Govern, a proposta del Consell Rector, ha 
d’establir els criteris, requisits i condicions perquè els fun-
cionaris d’aquestes escales es puguin integrar en els cos-
sos o escales equivalents de les administracions consor-
ciades.

3. mitjançant un reial decret, a proposta del Consell 
Rector, s’han de regular l’organització i el funcionament 
de l’Institut d’Astrofísica de les Canàries.

DISPOSICIONS TRANSITòRIES

Primera.–Als efectes de l’elaboració del Pla nacional, 
de la seva presentació a les Corts Generals prevista a l’ar-
ticle 6è, 1, i de la seva posada en marxa, la Comissió Inter-
ministerial a què es refereix l’article 7è d’aquesta Llei és 
presidida pel ministre d’Educació i Ciència i està integrada 
per dos representants del ministeri d’Educació i Ciència, 
dos del ministeri d’Indústria i Energia i un de cadascun 
dels ministeris següents: de Defensa; d’Economia i 
Hisenda; d’Agricultura, Pesca i Alimentació; d’Obres Públi-
ques i Urbanisme; de Transports, Turisme i Comunicaci-
ons; de Cultura, i de Sanitat i Consum. La Comissió Per-
manent d’aquesta és presidida pel secretari d’Estat 
d’Universitats i Recerca i està constituïda pels directors 
generals de Política Científica i d’Innovació Industrial i Tec-
nologia i pel director general de Planificació del ministeri 
d’Economia i Hisenda.

Segona.–El Govern, en el termini de tres mesos a par-
tir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’establir la 
composició del Consell Assessor per a la Ciència i la Tec-
nologia, que, als efectes previstos a la disposició transitò-
ria anterior, està presidit pel ministre d’Indústria i Ener-
gia.

Tercera.–El Fons d’Investigacions Sanitàries de la 
Seguretat Social es destina a finançar programes sectori-
als elaborats i gestionats pel ministeri de Sanitat i Con-
sum i, així mateix, pot contribuir al finançament de pro-
grames nacionals o sectorials d’interès per a la política 
sanitària.

DISPOSICIó DEROGATòRIA

Queden derogades totes les disposicions que s’opo-
sin al que disposa aquesta Llei.

DISPOSICIó FINAl

S’autoritza el Govern a dictar totes les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació 
d’aquesta Llei.

Per tant, 
mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, madrid, 14 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

 El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ mÁRQUEZ

funcions d’aquesta Comissió les assumeix la Comissió 
Interministerial de Ciència i Tecnologia, d’acord amb el 
que preveu l’article 8 d’aquesta Llei, i correspon al Centre 
per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial la col-
laboració amb aquesta en l’obtenció dels adequats retorns 
científics, tecnològics i industrials dels programes de 
l’Agència Europea de l’Espai amb participació espanyola, 
així com la gestió dels que, d’acord amb el que estableix 
el dit article 8 d’aquesta Llei, li encarregui la Comissió 
Interministerial de Ciència i Tecnologia.

El Govern, en el termini de tres mesos, ha de decidir el 
destí dels mitjans materials i personals de l’extingida 
Comissió Nacional de Recerca de l’Espai.

Setena.–1. L’actual «Pla nacional de recerca agrària» 
s’incorpora al Pla nacional com a programa sectorial i la 
seva gestió correspon al ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.

2. L’Institut Nacional d’Investigacions Agràries, orga-
nisme autònom adscrit al ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, passa a regir-se pel que estableix aquesta 
Llei per als organismes autònoms que es recullen a l’ante-
rior article 13. El Govern ha de procedir a aprovar el seu 
règim d’organització, funcionament i personal.

Vuitena.–Aquesta Llei s’aplica, sense perjudici de la 
competència de la Llei orgànica 6/1980, d’1 de juliol, per la 
qual es regulen els criteris bàsics que la defensa nacional 
i l’organització militar atribueixen al ministre de Defensa, 
de foment i coordinació de la recerca científica i tècnica en 
matèries que afectin la defensa nacional. En exercici 
d’aquestes competències, el ministre de Defensa pot 
adaptar al Pla nacional i, si s’escau, integrar-hi projectes 
de recerca científica i desenvolupament tecnològic en 
matèries que afectin la defensa nacional, per al seu finan-
çament, en tot o en part, amb càrrec al Pla esmentat, així 
com finançar projectes integrats en aquests.

Novena.–1. El Govern ha de dictar les disposicions 
oportunes per adaptar l’estructura i l’organització del Cen-
tre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial a les 
funcions que se li encarreguen a l’article 10 d’aquesta 
Llei.

2. Els crèdits pressupostaris adscrits als programes i 
projectes als quals fa referència l’article 10, 1, c), i la gestió 
i execució dels quals assumeixi el Centre per al Desenvo-
lupament Tecnològic i Industrial, es transfereixen al minis-
teri d’Indústria i Energia.

Desena.–Les universitats i altres centres públics de 
recerca poden contractar personal per a l’execució de 
projectes determinats en els termes que preveu la lletra a) 
de l’article 17 d’aquesta Llei i dins les seves disponibilitats 
pressupostàries.

Onzena.–1. Queden modificats els articles 1r, 4t i 8è 
del Reial decret llei 7/1982, de 30 d’abril, que queden 
redactats de la manera següent:

«Article 1r Amb la denominació d’Institut d’Astrofí-
sica de les Canàries es crea un consorci públic de gestió, 
la finalitat del qual és la recerca astrofísica.

L’Institut d’Astrofísica de les Canàries està integrat per 
l’Administració de l’Estat, la Comunitat Autònoma de 
Canàries, la Universitat de La Laguna i el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques.» 

«Art. 4t El Consell Rector està integrat pel ministre 
d’Educació i Ciència, que actua com a president; un vocal 
en representació de l’Administració de l’Estat, que és 
nomenat a proposta del ministeri de la Presidència, i tres 
vocals més en representació de cadascuna de les restants 
administracions públiques i organismes que es detallen a 
l’article 1r

Forma part del Consell Rector, així mateix, el director 
de l’Institut, que n’és membre nat.»

«Art. 8. Els mitjans personals al servei de l’Institut 
per al compliment dels seus fins, tots sota la dependència 
funcional del seu director, poden comprendre:


