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27372 LLEI 39/1995, de 19 de desembre, d’organitza-
ció del Centre d’Investigacions Sociològiques. 
(«BOE» 303, de 20-12-1995.)

JUAN CARLOS I
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

El Centre d’Investigacions Sociològiques és un orga-
nisme autònom que té per finalitat l’estudi científic de la 
societat espanyola. Aquest caràcter administratiu li va ser 
conferit per la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat, com a part d’una àmplia reestructura-
ció organitzativa de l’Administració General de l’Estat. Pos-
teriorment, la seva organització i el seu funcionament van 
ser regulats pel Reial decret 1526/1990, de 8 de novembre.

Aquesta legislació va suposar un important avenç en 
la modernització del Centre i en la transparència del seu 
funcionament. Una de les principals innovacions va ser la 
introducció del principi d’accés públic i igual a les dades 
resultants de la seva activitat científica, cosa que impli-
cava posar la producció científica del Centre a disposició 
del conjunt de la societat, atès que fins aquell moment 
l’accés al seu banc de dades estava reservat principalment 
als investigadors del món acadèmic.

L’experiència acumulada des d’aleshores i la notable 
rellevància política i social adquirida pel Centre d’Investi-
gacions Sociològiques els últims anys aconsellen dotar-lo 
d’una regulació jurídica que, mantenint-ne la naturalesa i 
les funcions, precisi millor els termes de l’accés públic als 
resultats de la seva activitat científica i asseguri una vin-
culació més gran amb les Corts Generals, amb la finalitat 
de facilitar un millor coneixement de la societat espanyola 
als seus representants legítims.

Article 1. Règim jurídic.

El Centre d’Investigacions Sociològiques és un orga-
nisme autònom de caràcter administratiu, amb personali-
tat jurídica i patrimoni propis, que té per finalitat l’estudi 
científic de la societat espanyola.

Article 2. Principis d’actuació.

El Centre d’Investigacions Sociològiques ha d’exercir 
les seves funcions d’acord amb els principis d’objectivitat 
i neutralitat en la seva actuació, d’igualtat d’accés a les 
seves dades i de respecte als drets dels ciutadans i al 
secret estadístic.

Article 3. Funcions.

Són funcions del Centre d’Investigacions Sociològiques:
a) La realització d’estudis que contribueixin al conei-

xement científic de la societat espanyola.
b) La realització d’estudis que contribueixin al conei-

xement científic de la realitat social de les diferents comu-
nitats autònomes, quan sigui procedent.

c) La realització d’estudis que proporcionin diagnòs-
tics sobre situacions i afers socials i serveixin d’orientació 
als poders públics en les seves iniciatives normatives i 
executives.

d) La creació i el manteniment de bases de dades en 
les matèries de la seva competència.

e) La difusió, a través de les seves publicacions, dels 
resultats de l’activitat científica de l’organisme, així com 
d’altres estudis de naturalesa acadèmica que contribuei-
xin al coneixement científic de la societat espanyola.

f) La col·laboració amb centres universitaris i d’in-
vestigació per a la realització de projectes d’investigació 
conjunts i per a la formació d’investigadors en ciències 
socials.

Article 4. Règim d’activitats.

El Centre d’Investigacions Sociològiques ha de dur a 
terme les seves activitats de conformitat amb un pro-
grama anual, d’acord amb les seves funcions i consigna-
cions pressupostàries. El primer trimestre de cada any ha 
d’elevar a les Corts Generals una memòria relativa a l’exe-
cució del programa corresponent a l’exercici precedent.

Article 5. Principis d’actuació en investigació mitjançant 
una enquesta.

Els estudis que el Centre d’Investigacions Sociològi-
ques faci mitjançant el mètode de l’enquesta s’han d’ate-
nir als principis següents:

a) Voluntarietat de les respostes, en especial quan 
s’inquireixi sobre qüestions de tipus ètnic, polític, religiós 
o ideològic, així com de circumstàncies que es refereixin 
a la intimitat personal o familiar.

b) Transparència investigadora, i informar els enques-
tats respecte de l’organisme que realitza l’estudi i la natu-
ralesa i finalitat d’aquest, així com de les garanties que 
tenen en relació amb la protecció de la seva identitat i 
intimitat.

c) Especialitat, utilitzant la informació per a les finali-
tats pròpies de la investigació i sempre dins els objectius 
estatutaris del Centre.

d) Protecció de les dades personals, adoptant en 
qualsevol fase del procés d’investigació, i després d’aquest 
procés, les mesures necessàries per garantir el dret a la 
privacitat i intimitat d’individus i famílies.

Article 6. Banc de dades.

1. Les enquestes que faci el Centre d’Investigacions 
Sociològiques en l’exercici de les seves funcions, que en 
cap cas no han de contenir dades que permetin la identi-
ficació personal, han d’ingressar en el banc de dades del 
Centre una vegada n’hagi conclòs el procés d’elaboració 
tècnica.

2. A la informació científica disponible en el banc de 
dades del Centre pot tenir accés tota persona natural o 
jurídica, pública o privada, que ho sol·liciti en els termes 
que s’estableixin per reglament de conformitat amb 
aquesta Llei.

El principi d’accés públic i igual a la informació del 
banc de dades del Centre s’entén, d’acord amb la legisla-
ció vigent, sense perjudici de la facultat de diputats i sena-
dors d’obtenir del Centre d’Investigacions Sociològiques 
les dades, informes o documents necessaris per al millor 
compliment de les seves funcions parlamentàries.

3. La disponibilitat dels resultats de les enquestes 
del Centre requereix la realització prèvia de les operaci-
ons necessàries de verificació, depuració, anonimització, 
catalogació i càrrega informàtica de les dades. Aquestes 
tasques s’han de concloure, en tot cas, en el termini 
màxim de tres mesos a comptar de la data de finalització 
dels treballs de camp i de la codificació i gravació de la 
informació en suport magnètic.

4. La disponibilitat pública de les dades del banc de 
dades del Centre d’Investigacions Sociològiques s’entén 
sense perjudici del dret preferent d’aquest a la difusió de 
la seva activitat científica.
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5. Cada tres mesos el Centre ha d’elevar a les Corts 
Generals la relació circumstanciada dels treballs que 
s’han finalitzat i ingressat en el seu banc de dades. Així 
mateix, quan algun dels treballs inclosos en la relació tin-
gui com a àmbit territorial el d’una o més comunitats 
autònomes, el Centre ho ha de posar simultàniament en 
coneixement de l’assemblea o assemblees legislatives de 
la comunitat o comunitats autònomes corresponents.

Article 7. Dades de caràcter electoral i polític.

Sense perjudici del que disposa l’article anterior, el 
Centre d’Investigacions Sociològiques ha de remetre a les 
Corts Generals un avanç provisional dels resultats de les 
seves enquestes que es refereixin a intenció de vot, valo-
ració de partits i valoració de líders polítics, en un termini 
no superior a quinze dies a comptar de la data de finalitza-
ció dels  treballs de camp i de la codificació i gravació de 
la informació en suport magnètic. Si l’enquesta té com a 
àmbit territorial el d’una o més comunitats autònomes, 
l’avanç provisional de resultats s’ha de remetre simultàni-
ament a l’assemblea o assemblees legislatives de la 
comunitat o comunitats autònomes corresponents.

Article 8. Convenis de cooperació.

El Centre d’Investigacions Sociològiques pot subs-
criure convenis de cooperació amb ens i organismes 
públics per a la realització d’investigacions, estudis o 
enquestes de caràcter sociològic.

Aquests convenis s’han d’ajustar a les normes següents:
1. Els convenis de cooperació els ha de subscriure el 

president del Centre, amb l’autorització prèvia del titular 
del departament ministerial al qual estigui adscrit l’orga-
nisme, i els corresponents òrgans de l’Administració 
General de l’Estat, autonòmica o local, així com de qual-
sevol entitat pública.

2. Pot ser objecte d’aquests la realització de qualse-
vol estudi o investigació relacionat amb l’àmbit de com-
petència propi del Centre.

3. Els convenis han d’estipular en tot cas el preu de 
l’estudi o investigació objecte d’aquest, que no pot ser 
superior al del seu cost efectiu per al Centre.

4. Els estudis o treballs realitzats mitjançant un con-
veni són propietat de l’òrgan que els hagi encarregat i, 
llevat d’estipulació en contra, no han d’ingressar en el 
banc de dades del Centre d’Investigacions Sociològiques 
fins després de transcorregut un any a comptar del dia del 
seu lliurament.

Quan els estudis subjectes a un conveni de coopera-
ció continguin dades relatives a la intenció de vot o a la 
valoració de partits i líders polítics, l’anterior s’entén sense 
perjudici del que disposa l’article 7 d’aquesta Llei.

Article 9. Estructura orgànica.

Els òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques 
són la Presidència, la Secretaria General i els departa-
ments, així com les altres unitats de rang inferior que 
depenguin de cadascuna d’aquestes. 

Article 10. Presidència.

Al capdavant de l’organisme hi ha un president, que 
és nomenat i separat del càrrec mitjançant un reial decret, 
acordat en el Consell de Ministres, a proposta del ministre 
de la Presidència.

Article 11. Consell Assessor.

El Centre d’Investigacions Sociològiques disposa d’un 
consell assessor, integrat per un nombre de membres no 

superior a onze, designats pel president del Centre, d’en-
tre persones de reconegut prestigi en el camp de les cièn-
cies socials.

El Consell Assessor, que el convoca el president del 
Centre almenys una vegada cada sis mesos, ha de ser 
informat de l’activitat científica que aquest dugui a terme 
i prestar el seu assessorament sobre els projectes d’inves-
tigació i els programes de treball del Centre.

La pertinença al Consell Assessor no suposa cap retri-
bució.

Article 12. Recursos econòmics.

Els béns i mitjans econòmics de l’organisme són els 
següents:

a) Els crèdits i subvencions que anualment es con-
signin en els pressupostos generals de l’Estat.

b) Els béns o drets que constitueixin el seu patri-
moni, així com els productes i rendes d’aquest.

c) Els ingressos de dret públic o privat que li corres-
ponguin i, en particular, els que procedeixin de la venda 
de publicacions, realització de cursos o seminaris, accés 
al banc de dades, convenis de cooperació o de qualsevol 
altra activitat relacionada amb les funcions del Centre.

d) Qualssevol altres recursos econòmics, ordinaris o 
extraordinaris, que estigui legalment autoritzat a percebre.

Disposició addicional primera. Adscripció administrativa.

El Centre d’Investigacions Sociològiques queda ads-
crit administrativament al Ministeri de la Presidència.

Disposició addicional segona. Actuació en períodes 
electorals.

Durant els períodes electorals el Centre d’Investigaci-
ons Sociològiques ha d’ajustar la seva actuació al que 
determini l’Administració electoral de conformitat amb la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, i, en particular, només 
pot publicar els sondejos o les enquestes que realitzi en 
els termes que preveu l’article 69 de la dita Llei orgànica.

Disposició derogatòria única.

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

Disposició final primera. Habilitació reglamentària.

S’autoritza el Consell de Ministres a modificar l’estruc-
tura orgànica de l’organisme i a dictar totes les disposici-
ons d’aplicació i desplegament d’aquesta Llei que siguin 
necessàries.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 19 de desembre de 1995.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


