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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE CULTURA
REIAL DECRET 1572/2007, de 30 de novembre, pel qual es regulen els òrgans
de coordinació de les biblioteques de l’Administració General de l’Estat i dels
seus organismes públics.

La Constitució, a l’article 149.1.28, atorga a l’Estat la competència exclusiva sobre les
biblioteques de la seva titularitat, sense perjudici de la gestió que en facin les comunitats
autònomes.
Per la seva banda, l’article 61.3 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol, estableix que l’Administració de l’Estat ha de promoure la comunicació i
coordinació de totes les biblioteques de titularitat estatal que hi ha en el territori espanyol.
La Llei preveia que, amb aquesta finalitat, se’n podria sol·licitar tota la informació que es
considerés adequada, així com inspeccionar el seu funcionament i prendre les mesures
encaminades al millor compliment dels seus fins, en els termes que, si s’escau, disposin
els convenis de gestió amb les comunitats autònomes.
Aquestes previsions es van traslladar al Reial decret 582/1989, de 19 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de biblioteques públiques de l’Estat i del Sistema Espanyol de
Biblioteques.
El conjunt de biblioteques de titularitat de l’Administració General de l’Estat i de les
entitats de dret públic que hi estan vinculades o que en depenen constitueixen una realitat
àmplia i d’una enorme riquesa. A fi que aquesta riquesa reverteixi d’una manera més eficaç
en el conjunt de la societat, la gestió d’aquestes biblioteques s’ha de portar a terme d’una
manera normalitzada i coordinada. Aquestes biblioteques han d’estar preferentment al
servei de les institucions en què s’insereixen, i han de complir la funció primordial de servir
d’instrument de suport a l’estudi, l’anàlisi i el fonament de la presa de decisions per part
dels òrgans on estan enquadrades, com es desprèn dels articles 15.1, 17.1 i 20.1 de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.
Però independentment de la funció primordial assenyalada per a aquestes biblioteques
de l’Administració General de l’Estat, el fet cert és que una part de l’enorme quantitat de
recursos invertits en la seva creació, dotació i foment han de revertir en el conjunt de la
societat en forma d’una accessibilitat més gran i més fàcil per part dels ciutadans a tot el
patrimoni bibliogràfic i a la valuosa informació que contenen.
Per fer compatibles les dues funcions, de suport als òrgans on s’enquadren i de servei
a la societat, és necessària la cooperació tècnica entre les biblioteques de l’Administració
General de l’Estat. Les tecnologies de la informació i la comunicació ajudaran a aconseguir
aquests objectius facilitant que es conjugui l’interès dels ciutadans a accedir a un
coneixement més ampli i el de les institucions que serveixen a poder disposar d’una eina
de treball per al millor desenvolupament dels fins que tenen encomanats.
A més, aquests objectius només es poden aconseguir promovent el desenvolupament
d’aquestes biblioteques a través d’una dotació adequada i suficient de recursos econòmics,
materials i humans. Un dels objectius d’aquest Reial decret és, justament, afavorir
l’increment progressiu de la dotació esmentada creant, per a això, les estructures de
coordinació que permetin una assignació i gestió eficaç dels recursos.
Tenint presents totes aquestes consideracions, l’article 14.3 d) de la Llei 10/2007, de
22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, renova i amplia el mandat de l’article
61.3 de la Llei 16/1985, pel fet d’establir que el Ministeri de Cultura ha d’exercir, entre altres
funcions, la de «normalització i coordinació de l’actuació de les biblioteques i unitats que hi
estan relacionades que siguin de titularitat de l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes públics»; per a això, es fixen per reglament «els mecanismes de la normalització
esmentada». El present Reial decret dóna compliment a aquest mandat que, al seu torn,
constitueix la seva habilitació legal específica.
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Finalment, l’article 14.2 a) de la Llei 10/2007 esmentada estableix que «les biblioteques de
titularitat estatal formen part del Sistema Espanyol de Biblioteques». En aquest marc, tots
els sistemes bibliotecaris dependents de les diferents administracions públiques i entitats
cooperen entre si amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament de les biblioteques i
fomentar la igualtat en l’accés als seus serveis. Precisament un dels sistemes esmentats
és el format per les biblioteques de titularitat de l’Administració General de l’Estat i dels
seus organismes públics.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Cultura, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de novembre de 2007,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte i fins.

1. De conformitat amb l’article 14.3 d) de la Llei 10/2007, de 22 de juny, l’objecte del
present Reial decret és la creació i regulació de la Comissió General de Coordinació de
Biblioteques de l’Administració General de l’Estat i la regulació de les comissions ministerials
de coordinació de biblioteques.
2. La finalitat d’aquests òrgans és l’establiment dels mecanismes necessaris per a la
normalització i la coordinació de l’actuació de les biblioteques i unitats que hi estan
relacionades, dependents de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes
públics, amb els objectius següents:
a) Garantir que els processos i serveis que duen a terme les biblioteques dependents
de l’Administració General Estat i dels seus organismes públics siguin tècnicament
apropiats per facilitar l’accés a documents publicats o difosos per qualsevol mitjà i recollits
en qualsevol suport, conforme a les pautes, recomanacions, normes, estàndards o altres
documents similars, emanats dels organismes nacionals i internacionals que els siguin
aplicables.
b) Promoure l’establiment d’un punt de consulta únic que, mitjançant un catàleg
col·lectiu o sistema equivalent accessible electrònicament, permeti consultar conjuntament
les col·leccions de totes les biblioteques de l’Administració General de l’Estat i dels seus
organismes públics.
Àmbit d’aplicació.

1. L’àmbit d’actuació dels òrgans que es regulen a l’article 1 és el de les biblioteques
dependents de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics. A aquests
efectes es considera biblioteca qualsevol estructura organitzativa de l’Administració
General de l’Estat o dels seus organismes públics que, mitjançant els recursos, processos
i serveis tècnicament apropiats, té com a missió servir d’instrument de suport a l’estudi,
l’anàlisi i el fonament de la presa de decisions per part dels òrgans en què estan
enquadrades, així com facilitar l’accés dels ciutadans en igualtat d’oportunitats als
documents publicats o difosos per qualsevol mitjà i recollits en qualsevol suport, incloses
la biblioteques digitals que defineix l’article 2 h) de la Llei 10/2007.
2. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació del present Reial decret les biblioteques públiques
de l’Estat definides a l’article 1.1 del Reglament de biblioteques públiques de l’Estat i del
Sistema Espanyol de Biblioteques, aprovat pel Reial decret 582/1989, de 19 de maig, la
gestió de les quals estigui transferida a la comunitat autònoma corresponent.
3. Sense perjudici del que preveu l’article 6 d’aquest Reial decret, la Biblioteca
Nacional es regeix pel seu propi Estatut, aprovat pel Reial decret 1581/1991, de 31
d’octubre.
Article 3.

Col·leccions i accessibilitat a les biblioteques.

1. Cada biblioteca de les que defineix l’article 2.1 d’aquest Reial decret ha d’assegurar
l’accessibilitat de la seva col·lecció i n’és responsable del control bibliogràfic i integrar les
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publicacions, sigui quin sigui el seu suport, que hi ingressin en virtut de compra, donació,
bescanvi o qualsevol altre títol.
2. Qualsevol ciutadà pot sol·licitar la consulta de publicacions conservades en les
biblioteques dependents de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes
públics. Les limitacions a la consulta han de ser motivades per raons d’ús, de procés tècnic
o de conservació. A aquests efectes, les biblioteques han de potenciar l’esmentat accés en
igualtat de condicions mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació.
3. El servei als ciutadans, en tot cas, s’ha de portar a terme, sense perjudici de les
funcions que, amb caràcter prioritari, tenen encomanades aquestes unitats, en la qualitat de
serveis comuns que estableix la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de
l’Administració General de l’Estat, com a eines de suport al bon funcionament i gestió dels
òrgans administratius.
Article 4. De la Comissió General de Coordinació de Biblioteques de l’Administració
General de l’Estat i la seva composició.
1. La Comissió General de Coordinació de Biblioteques de l’Administració General
de l’Estat es constitueix com a òrgan col·legiat adscrit al Ministeri de Cultura a través de la
Subsecretaria del Departament, per al compliment de les finalitats que preveu l’article 1
d’aquest Reial decret.
2. La Comissió General de Coordinació de Biblioteques de l’Administració General
de l’Estat està composta per president, vicepresident, vocals i secretari.
3. El president de la Comissió és la persona titular de la Subsecretaria del Ministeri
de Cultura, el qual pot delegar en el vicepresident.
4. El vicepresident és la persona titular de la Direcció General del Llibre, Arxius i
Biblioteques.
5. Són vocals de la Comissió:
a) Els presidents de les comissions ministerials de coordinació de biblioteques que
preveu l’article 7 o persona en qui es delegui.
b) El director general de la Biblioteca Nacional o persona en qui delegui.
c) El vicepresident del Consell Superior d’Investigacions Científiques o persona en
qui delegui.
d) Fins a un màxim de tres vocals, nomenats per la Comissió a proposta del seu
president, en representació d’organismes i institucions afectats per aquest Reial decret,
que per la seva entitat es consideri necessària la seva presència a la Comissió per raons
similars a les representacions que recullen els paràgrafs b) i c).
6. El secretari és la persona titular de la Subdirecció General de Coordinació
Bibliotecària del Ministeri de Cultura, que actua amb veu però sense vot.
7. A més dels membres esmentats a l’apartat anterior, poden assistir a les sessions
de la Comissió, amb veu però sense vot, en qualitat d’assessors, els experts l’assistència
dels quals sigui aconsellable per raó de les matèries a tractar, amb la designació prèvia pel
president de la Comissió.
Article 5. Funcions de la Comissió General de Coordinació de Biblioteques de
l’Administració General de l’Estat.

1. Aprovar instruccions de servei a l’efecte d’assolir les finalitats de normalització i
disponibilitat enumerades a les lletres a) i b) de l’article 1.1.
2. El foment i la promoció de la coordinació de les biblioteques de titularitat de
l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics i la difusió de l’activitat
dels òrgans de coordinació que preveu el present Reial decret.
3. Establir les línies estratègiques de les quals derivin els objectius de les biblioteques
dependents de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics conforme
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als principis que estableix l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 10/2007, de 22 de juny, del
llibre, arxius i biblioteques.
4. Informar sobre els programes de gestió de les biblioteques dels diferents
departaments ministerials.
5. Confeccionar una memòria anual d’activitats de coordinació de les biblioteques de
l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics.
6. Altres funcions que es considerin necessàries per al compliment dels fins que
preveu l’article 1 d’aquest Reial decret.
Article 6. Formes de funcionament de la Comissió General de Coordinació de Biblioteques
de l’Administració General de l’Estat.
1. La Comissió General de Coordinació de Biblioteques de l’Administració General
de l’Estat actua en Ple i en comissió permanent.
El Ple el conformen tots els membres de la Comissió General i li corresponen les
funcions que preveu l’article 5 d’aquest Reial decret. Amb la convocatòria prèvia del seu
president, el Ple es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l’any, i en sessió
extraordinària sempre que el seu president, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels
seus membres, ho consideri oportú per a l’exercici d’alguna de les funcions que té
atribuïdes. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president és
substituït pel vicepresident.
2. La Comissió Permanent, que ha d’exercir les funcions que li encomani el Ple, està
presidida pel director general del Llibre, Arxius i Biblioteques, i en formen part els vocals
que determini el Ple. Actua com a secretari el del Ple.
3. La Comissió Permanent ha d’exercir les funcions que li delegui el Ple.
Article 7.

Comissions ministerials de coordinació de biblioteques.

1. Cada Ministeri ha de constituir, mitjançant una ordre ministerial i adscrita al
subsecretari, una comissió ministerial de coordinació de les biblioteques que estiguin dins
del seu àmbit departamental i dels organismes públics i altres entitats que hi estiguin
vinculades.
2. La composició de les comissions ministerials és la següent:
a) President: el secretari general tècnic de cada Ministeri o persona en qui delegui.
b) Vicepresident: el subdirector general del qual depengui la biblioteca central del
departament.
c) Vocals: un representant de cada òrgan, unitat o organisme públic del departament
del qual depenguin una o diverses biblioteques.
Actua com a secretari un funcionari de la Secretaria General Tècnica, amb veu però
sense vot.
Les comissions ministerials tenen les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment en les biblioteques del seu àmbit departamental de les
instruccions de servei de la Comissió General de Coordinació de Biblioteques.
b) Valorar, als efectes de la seva inclusió en el directori de biblioteques dependents
de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics, si una determinada
estructura organitzativa de l’àmbit corresponent al seu departament compleix les condicions
que estableix l’article 2. A aquests efectes, la Comissió ha de valorar especialment que la
dita estructura disposi d’una col·lecció de publicacions apropiada, qualitativament i
quantitativament, que permeti oferir un servei d’informació mínim i coherent, tant des del
punt de vista temàtic de les publicacions que conformen la col·lecció com des del punt de
vista dels usuaris a què pot oferir serveis.
c) Adoptar els acords que consideri convenients per a la millora dels recursos,
processos i serveis de les biblioteques del seu àmbit departamental conforme al que
estableix l’article 1.1.
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d) Impulsar la coordinació i l’intercanvi tecnològic per part de les biblioteques del
departament.
e) Establir els objectius a aconseguir per les biblioteques de l’àmbit del departament
ministerial mitjançant els corresponents projectes i actuacions que s’han de portar a terme
per assolir aquests objectius, el termini previst per al seu compliment i les previsions
pressupostàries.
f) Informar sobre la memòria de gestió de les biblioteques de l’àmbit departamental.
4. Amb la convocatòria prèvia del seu president, les comissions ministerials s’han de
reunir en sessió ordinària almenys dues vegades l’any, i en sessió extraordinària sempre
que el seu president, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, ho
consideri oportú per a l’exercici d’alguna de les funcions que té atribuïdes.
Article 8.

Dels grups de treball.

En el si de la Comissió General de Coordinació de Biblioteques de l’Administració
General de l’Estat, així com en el de les comissions ministerials, es poden constituir grups
de treball integrats per diferents membres de la corresponent comissió amb l’objectiu de
procedir als estudis o propostes que la corresponent comissió els encomani. Aquests grups
de treball poden convidar experts que tinguin la mateixa matèria objecte d’estudi.
Article 9.

De la secretaria permanent.

1. La secretaria permanent de la Comissió General de Coordinació de Biblioteques
recau en la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de Cultura.
2. Són funcions de la secretaria permanent:
a) El dipòsit i la custòdia dels documents que generi l’activitat de coordinació de la
Comissió General de Coordinació de Biblioteques.
b) L’elaboració d’un directori de totes les biblioteques dependents de l’Administració
General de l’Estat i dels seus organismes públics.
c) L’elaboració d’un registre dels òrgans de coordinació creats a l’empara d’aquest
Reial decret i dels que hagin estat creats anteriorment.
d) Qualsevol altra que se li assigni el Ple de la Comissió General de Coordinació de
Biblioteques de l’Administració General de l’Estat.
Article 10.

Règim jurídic dels òrgans col·legiats.

En el que no preveu el present Reial decret, el règim jurídic i l’actuació dels òrgans
col·legiats previstos en aquesta disposició s’ha d’ajustar al que disposa el capítol II del títol
II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. Els acords s’han d’adoptar per majoria de vots.
Disposició addicional primera.

No-increment de la despesa pública.

El present Reial decret no ha de suposar cap increment de la despesa pública i les
seves previsions han de ser ateses amb càrrec a les dotacions ordinàries incloses en els
pressupostos generals de l’Estat.
Estructures de coordinació bibliotecària existents.

Les estructures de coordinació de biblioteques existents en l’àmbit departamental a
l’entrada en vigor d’aquesta norma s’han d’adaptar al que s’hi estableix.
Disposició addicional tercera.

Constitució de la Comissió General.

La Comissió General de Coordinació de les Biblioteques de l’Administració General de
l’Estat i dels seus organismes públics s’ha de constituir en el termini màxim de sis mesos
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
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Règim transitori d’adaptació de les biblioteques.

Les biblioteques de l’Administració general de l’Estat i dels seus organismes públics
existents abans de l’entrada en vigor del present Reial decret disposen d’un termini de sis
mesos des de la seva entrada en vigor per a l’adequació a les previsions que conté.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.28 de la
Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva sobre les biblioteques de titularitat
estatal.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 30 de novembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Cultura,
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