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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2597 REIAL DECRET 186/2008, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de 

l’Agència Estatal de Meteorologia.

Els fenòmens meteorològics i climàtics presenten una acusada incidència en tots els 
sectors de la societat i de l’economia. Els esdeveniments meteorològics afecten 
profundament l’estructura dels assentaments humans, la rutina de la vida quotidiana, la 
salut de les economies nacionals i la qualitat del medi natural.

Els Serveis Meteorològics Nacionals (SMN) constitueixen per aquest motiu un element 
clau de les infraestructures que satisfan les necessitats vitals dels estats en un entorn 
definitivament globalitzat i sense fronteres.

D’acord amb l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), els Serveis Meteorològics 
Nacionals (SMN) són, a més, l’instrument per complir els compromisos governamentals en 
matèria d’intercanvi de dades i productes essencials amb altres països que coadjuvi, entre 
altres finalitats, a la seguretat i l’eficàcia del transport marítim i aeri.

Una de les funcions primordials dels SMN consisteix a subministrar informació i serveis 
que permetin als governs i a les altres parts interessades minimitzar els costos dels 
desastres naturals, mitjançant la realització d’actuacions preventives davant els fenòmens 
meteorològics adversos i la mitigació dels seus possibles efectes.

A aquesta funció s’hi afegeix amb una importància creixent el suport a les polítiques 
relacionades amb la qualitat de l’aire i el medi ambient, així com l’estudi i la valoració dels 
efectes derivats del canvi climàtic, proporcionant escenaris regionalitzats del seu possible 
impacte.

En molts països, els SMN proporcionen, a més, una àmplia gamma de serveis 
d’informació i assessorament. La comunicació d’aquesta informació a operadors i 
encarregats de diversos sectors sensibles al temps i al clima els permet prendre decisions 
degudament fonamentades i obtenir millors resultats en el desenvolupament de la seva 
activitat.

Per a això un SMN s’ocupa de la instal·lació, explotació i manteniment dels sistemes 
bàsics d’observació, telecomunicacions, prediccions i arxivaments i processament de 
dades dels quals depenen la disponibilitat i la qualitat de les dades i productes meteorològics 
i climatològics, així com d’altres prestacions complementàries de les anteriors que han 
anat diversificant i ampliant considerablement el camp d’actuació en matèria de meteorologia 
i climatologia tal com s’entenia tradicionalment.

Una menció especial també mereix la recerca permanent de l’excel·lència 
cientificotecnològica i l’impuls de la recerca, el desenvolupament i la innovació en què es 
perfilen com a elements crítics per a l’èxit de la missió que s’encomana a aquest tipus de 
serveis i que indubtablement han de ser completades amb la valorització dels resultats, 
mitjançant la gestió del coneixement i la formació interna.

Des de finals del segle XX, s’assisteix en tot el món a un esforç per redefinir el paper 
dels SMN de manera que incrementin la seva qualitat, la seva eficàcia, la seva agilitat de 
resposta i la seva capacitat d’interacció tant amb els usuaris públics i privats, com amb els 
ciutadans, que articulen i expressen noves demandes i necessitats que reclamen ser 
satisfetes de manera racional i eficient.

El paper que hagin de desenvolupar els governs en la prestació d’aquests serveis ha 
estat i segueix sent objecte d’un debat fructífer. D’una banda, l’elevadíssim cost de les 
infraestructures i els compromisos internacionals als quals atenen fan ineludible que siguin 
els estats els que les sufraguin i mantinguin, molt més encara si es prenen en consideració 
els serveis bàsics de caràcter essencial associats a la protecció de vides i béns i a la 
preservació del medi ambient que els governs tenen encomanats com a principals 
agents.
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Però a més, com s’ha assenyalat, hi ha un conjunt de serveis especialitzats que se 
subministren a mida, per satisfer les necessitats específiques de determinats usuaris 
l’impacte dels quals en el funcionament dels serveis meteorològics i els seus costos 
associats són creixents. La recuperació dels costos d’aquests serveis i fins i tot l’aplicació 
de principis netament comercials adquireixen carta de naturalesa en l’actuació ordinària 
dels SMN.

Un altre factor afegit que confereix als serveis meteorològics un caràcter singular és la 
seva intensa implicació i integració en el context internacional. L’INM com a SMN d’Espanya 
du a terme la seva missió en estreta col·laboració amb els serveis meteorològics d’altres 
països en un ampli entramat d’organitzacions internacionals i intergovernamentals com 
l’OMM, EUMETSAT, EUMETNET, el Centre Europeu per a la Predicció a Mitjà Termini, 
ECOMET o el Grup d’Observació de la Terra. En aquests escenaris Espanya forma part 
rellevant d’una xarxa d’aliances estratègiques que li permet participar activament en 
iniciatives de caràcter global i beneficiar-se així de les sinergies i economies d’escales 
generades per múltiples projectes desenvolupats en àmbits molt diversos.

Dins d’aquest vessant, el nostre país mostra un creixent compromís i lideratge en 
matèria de cooperació en el desenvolupament en meteorologia i climatologia, en el marc 
de programes de cooperació voluntària, mitjançant la transferència de coneixements, 
tecnologia i assessorament, i contribueix al progrés en matèria de capacitació i equipament 
molt especialment en relació amb la comunitat iberoamericana i, de manera creixent, amb 
Àfrica.

Semblen, per tant, inqüestionables els beneficis socials, econòmics i mediambientals 
que generen uns serveis meteorològics de qualitat, gestionats eficaçment i situats en 
l’avantguarda del progrés cientificotecnològic, i innegable el repte que representa la seva 
permanent actualització i millora.

Per aquestes raons, el context jurídic, polític i econòmic en el qual se subministren els 
serveis meteorològics i climatològics i, per tant, el marc organitzatiu, operatiu i financer que 
els presta suport, presenten una importància crucial.

Des de la seva fundació el 1887 com a Institut Central Meteorològic, sota diferents 
denominacions i adscripcions orgàniques, fins a la seva actual denominació i dependència 
del Ministeri de Medi Ambient, l’Institut Nacional de Meteorologia ha desenvolupat el paper 
de SMN en el sentit que atorga l’OMM a aquest terme.

Un conjunt de raons, d’índole tant interna com externa, ofereix fonament perquè la Llei 
28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, prevegi 
dotar l’Institut Nacional de Meteorologia d’una fórmula organitzativa, la d’agència estatal, 
que proporcioni els serveis meteorològics de l’Estat, als quals es refereix l’article 149.1.20 
de la Constitució de 1978:

L’aparició d’un marc de prestació dels serveis meteorològics més competitiu, tant per 
l’aparició de competidors privats, com pel desplegament normatiu (Normativa Europea de 
Cel Únic) que obrirà progressivament el mercat de provisió de serveis meteorològics en 
sectors específics i claus per a l’economia espanyola. Per poder competir en l’esmentat 
mercat i per poder satisfer els requeriments exigits per la normativa vigent, es necessita un 
model organitzatiu que aporti més autonomia i flexibilitat en la gestió i que permeti 
diferenciar comptablement els ingressos i les despeses corresponents a cada categoria de 
serveis.

Les majors demandes socials i polítiques de serveis meteorològics personalitzats, de 
més qualitat, intensius en tecnologia, amb una distribució multicanal i amb valor afegit, que 
facilitin la presa de decisions públiques i privades. Aquestes demandes requereixen una 
capacitat de resposta més gran al client/usuari, assolible únicament mitjançant una nova 
cultura i mecanismes de gestió més flexibles.

L’evolució dels serveis meteorològics europeus, que han adoptat en la seva majoria 
règims jurídics similars als que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències, que 
els permeten abordar la penetració en altres mercats i la constitució d’aliances estratègiques 
i «joint ventures», posant en risc el paper i la posició en el mercat espanyol de l’actual INM, 
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que es podria veure desplaçat respecte de clients i sectors clau si no competeix en igualtat 
de condicions amb els seus homòlegs.

La recerca d’una eficiència més gran en la despesa pública que es veurà facilitada per 
la nova cultura de gestió i els mecanismes de control i seguiment que preveu la Llei 
28/2006, de 18 de juliol.

L’adopció d’una personalitat jurídica i l’existència d’un compte de resultats propi, així 
com la utilització del contracte de gestió com a marc de relació entre l’Agència i l’Estat, han 
de permetre l’aclariment dels ingressos així com el desenvolupament d’activitats comercials 
de valor afegit que contribueixin a disminuir progressivament les necessitats de finançament 
públic dels serveis i la càrrega social derivada de la prestació del servei públic de 
meteorologia.

La necessitat d’un canvi cultural necessari per a la prestació d’uns serveis de més 
qualitat que es veu propiciat pels mecanismes de responsabilització i incentivació que 
preveu la Llei 28/2006, de 18 de juliol.

La necessitat de flexibilitzar els procediments de gestió que permeti l’acceleració dels 
programes de modernització tecnològica i habiliti així mateix la possibilitat d’aclarir els 
comptes d’ingressos i despeses i de reinvertir els excedents en la millora dels serveis.

Aquest Reial decret consta d’un únic article, l’objecte del qual és la creació de l’Agència 
Estatal de Meteorologia i l’aprovació del seu Estatut, així com de dues disposicions 
addicionals, quatre de transitòries i tres de finals.

La disposició addicional primera es refereix a la constitució de l’Agència Estatal de 
Meteorologia, moment coincident amb la celebració de la sessió constitutiva del seu 
Consell Rector i netament separat de la creació de l’Agència, unida a l’aprovació dels seus 
Estatuts i de la seva posada en funcionament efectiu, lligada a la gestió del seu pressupost 
i el normal desenvolupament dels seus serveis comuns.

La disposició addicional segona es refereix a la integració de personal a l’Agència 
Estatal mentre conserva els drets, deures i condicions professionals que tingués en funció 
de la relació jurídica d’ocupació per la qual estigués vinculat a l’Administració General de 
l’Estat.

El Reial decret també consta de quatre disposicions transitòries que estableixen les 
condicions en les quals ha de discórrer el període de transició necessari per culminar el 
canvi de model organitzatiu des de la figura de Direcció General (INM) al d’organisme 
públic, en matèria de serveis comuns, relació de llocs de treball i subsistència temporal 
dels òrgans directius de l’INM fins al nomenament del president i dels titulars dels òrgans 
directius de l’Agència.

Mitjançant la disposició final primera, es procedeix a modificar el Reial decret 1477/2004, 
de 18 de juny, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi 
Ambient, de manera que el nucli de competències de regulació i supervisió en matèria de 
meteorologia segueixen residint en l’esmentat departament ministerial mentre l’execució i 
la gestió de la política meteorològica competència de l’Estat són pròpies de l’Agència.

D’altra banda, l’Estatut que s’aprova per aquest Reial decret s’estructura en vuit 
capítols, 41 articles, una disposició addicional única, i una transitòria única, que recullen de 
forma ordenada els diferents aspectes que d’acord amb la Llei 28/2006, de 18 de juliol, 
d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, ha de contenir l’Estatut d’una 
agència estatal.

El capítol I, «Disposicions generals», està dedicat a la naturalesa, l’objecte, el règim 
jurídic i les potestats administratives de l’Agència Estatal de Meteorologia, així com a 
establir el marc general de col·laboració amb les comunitats autònomes i els ens locals. 
També es fa referència a la seu institucional de l’Agència Estatal de Meteorologia, i a la 
seva estructura territorial per a la prestació dels serveis públics de meteorologia.

És aclaridor distingir dins de l’execució de la política meteorològica i climatològica de 
l’Estat la prestació del servei públic meteorològic i la realització d’activitats de valor afegit 
com dos tipus d’actuacions que coexisteixen i són plenament compatibles dins de l’actuació 
de l’Agència Estatal.
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D’altra banda, l’Agència té la condició d’autoritat meteorològica de l’Estat i d’autoritat 
meteorològica aeronàutica que la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, conferia 
al Ministeri de Medi Ambient mitjançant la Direcció General de l’INM.

S’han de destacar, a més, dins d’aquest capítol, dos aspectes especialment innovadors 
en relació amb l’execució de la política meteorològica de l’Estat. El primer es refereix a la 
possibilitat de constituir un fòrum de trobada i debat amb les comunitats autònomes que 
hagin establert, en compliment dels seus estatuts, serveis meteorològics propis, mentre el 
segon afecta el desplegament dels serveis i competències de l’Agència en el territori 
nacional. D’aquesta manera, si bé el territori propi de cada autonomia ofereix el marc de 
relació institucional de cadascuna de les delegacions de l’Agència, no delimita ni 
predetermina l’àmbit de desenvolupament de les seves activitats, on han de primar els 
criteris de racionalitat i eficiència en l’assignació de recursos.

El capítol II, «Marc general d’actuació de l’Agència», estableix els principis que han 
d’informar tota l’actuació de l’Agència, coherents amb l’elecció per part del Govern 
d’aquesta fórmula organitzativa com a mitjà que asseguri una millor prestació del servei 
meteorològic de l’Estat. No es pot obviar per la seva singularitat dins de l’enumeració dels 
principis d’actuació de l’Agència Estatal, el que fa referència a la comunicació i participació 
internes, que pretén incorporar, en la presa de decisions de l’organisme, a través de vies 
específicament establertes per fer-ho, aportacions, suggeriments i iniciatives del seu 
personal.

D’altra banda, es reforcen de manera clara les activitats en matèria de cooperació al 
desenvolupament, la plena implicació en l’elaboració dels escenaris climàtics, la R+D+i 
meteorològica i climatològica, especialment en allò relacionat amb l’estudi de l’atmosfera, 
i les activitats de valor afegit i consultoria.

El capítol III, «Estructura orgànica i llocs directius», regula com a òrgans de govern el 
president i el Consell Rector. La presidència, concebuda amb caràcter executiu, té la 
representació legal i institucional de l’Agència, i assumeix també les funcions inherents a 
la direcció i gestió ordinària d’aquesta, i dirigeix i coordina el seu pressupost i sota les 
directrius emanades del Consell Rector, les activitats i projectes, els seus òrgans i unitats, 
així com el seu personal.

El Consell Rector és l’òrgan de govern col·legiat de l’Agència Estatal de Meteorologia, 
integrat per set consellers designats pel Ministeri de Medi Ambient, així com per altres sis 
consellers, designats respectivament pels ministres de Defensa, Interior, Foment, Afers 
Exteriors i Cooperació, Administracions Públiques i Economia i Hisenda. Hi ha uns altres 
dos consellers designats pel conjunt d’organitzacions sindicals que tinguin la condició de 
més representatives en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

Dos dels aspectes més rellevants per al desenvolupament de l’activitat que ha de 
desplegar l’Agència, el contracte de gestió i el pla d’acció anual, els regula el capítol IV. Es 
recull en aquest capítol la naturalesa i finalitat del contracte de gestió com a instrument 
regulador de la totalitat de l’activitat de l’Agència i de les relacions recíproques entre 
aquesta i l’Administració General de l’Estat. També se’n recull el contingut i el procediment 
per aprovar-lo, les adaptacions i modificacions anuals. El pla d’acció anual és la translació 
a l’any en curs del que s’ha acordat en el contracte de gestió, sobre la base dels recursos 
disponibles.

El capítol V regula el règim de recursos humans. El règim jurídic aplicable al personal 
de l’Agència Estatal de Meteorologia és el que estableixen amb caràcter general l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i la resta de la normativa 
aplicable al personal funcionari i laboral que presta servei en l’Administració de l’Estat. No 
obstant això, atesa l’especificitat dels cossos de meteorologia, per als quals l’Agència 
constitueix el seu camp vocacional principal d’activitat, es reforça la necessitat d’articular 
mecanismes que, dins del règim general d’ocupació pública, facin efectiva la carrera 
professional d’aquest col·lectiu i possibilitin més permeabilitat, intercanvi d’experiències i 
presència d’aquest en àmbits afins de l’Administració de l’Estat.

En matèria de provisió de llocs de treball, no es pot deixar d’esmentar la necessitat que 
l’Agència Estatal de Meteorologia disposi d’instruments àgils de cobertura de llocs de 
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treball ubicats en els àmbits d’actuació de l’Agència directament relacionats amb la 
seguretat de persones i béns i de suport a la defensa nacional, protecció civil i el trànsit 
marítim i aeri.

La implantació en l’Agència Estatal de Meteorologia d’instruments de retribució variable 
lligats a l’avaluació del desenvolupament respon, una vegada més, a un dels elements 
essencials i definitoris del model organitzatiu d’agència i de la gestió dels recursos humans 
que li és pròpia. L’esmentada implantació s’ha de portar a terme en el marc del que la 
normativa de desplegament de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposi per al conjunt 
dels empleats de l’Administració de l’Estat.

Els capítols VI i VII regulen els aspectes relatius al règim patrimonial, de contractació i 
règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de control de l’Agència, dins del marc 
preestablert per la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels 
serveis públics i la resta de la normativa en la matèria que sigui aplicable.

Cal ressaltar l’objectiu que progressivament s’incrementin els ingressos derivats de la 
seva actuació com a organisme que presta serveis de valor afegit i realitza activitats de 
consultoria.

L’últim capítol, el VIII, relatiu a les «Disposicions i actes administratius» de l’Agència i 
l’assistència jurídica a aquesta, preveu que els actes i les resolucions dels òrgans de 
govern posen fi a la via administrativa i que l’esmentada assistència jurídica i defensa en 
judici anirà a càrrec d’un advocat de l’Estat, dependent orgànicament i funcionalment de 
l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Medi Ambient i a proposta conjunta dels 
ministres d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres de 8 de febrer de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Creació de l’Agència Estatal de Meteorologia i aprovació del seu Estatut.

En virtut de l’autorització que preveu la disposició addicional tercera, apartat 1, paràgraf 
vuitè de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis 
públics, es crea l’Agència Estatal de Meteorologia, per a la qual cosa s’aprova el seu 
Estatut, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional primera. Constitució de l’Agència Estatal de Meteorologia.

1. La constitució de l’Agència Estatal de Meteorologia s’ha de produir amb la 
celebració de la sessió constitutiva del seu Consell Rector, que ha de tenir lloc en el termini 
de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, a partir de la qual s’han de 
fer totes les actuacions conduents a la seva posada en funcionament.

2. Se suprimeix la Direcció General de l’Institut Nacional de Meteorologia, i se subroga 
l’Agència Estatal en la totalitat dels seus béns, drets i obligacions i la succeeix en totes les 
seves competències i funcions.

També queden suprimides les subdireccions generals que integren la Direcció 
General:

Subdirecció General de Sistemes d’Observació.
Subdirecció General de Predicció.
Subdirecció General de Climatologia i Aplicacions.
Subdirecció General d’Administració i Gestió.

3. L’Agència Estatal de Meteorologia ha de fer el primer inventari dels béns que se li 
adscriguin i dels que pugui adquirir per a l’inici de la seva activitat abans que transcorri un 
any des de la seva posada en funcionament.

4. Les mencions que la normativa vigent faci a la Direcció General d’Institut Nacional 
de Meteorologia s’entenen fetes a l’Agència Estatal de Meteorologia.
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Disposició addicional segona. Integració del personal.

El personal funcionari que presti els seus serveis en la Direcció General de l’Institut 
Nacional de Meteorologia passa a dependre de l’Agència Estatal de Meteorologia en 
situació de servei actiu en el seu cos o escala de procedència, i conserva l’antiguitat i el 
grau que tinguin consolidat i amb els mateixos drets i obligacions que tinguin en el moment 
de la integració.

Igualment, l’Agència se subroga en els contractes de treball concertats amb el personal 
subjecte a contracte laboral, que passa a integrar-se a la plantilla de l’Agència en els 
mateixos grups, categories i especialitats a les quals estiguin adscrits, amb els mateixos 
drets i obligacions que tinguin en el moment de la integració.

Així mateix, queda incorporat a l’Agència el personal funcionari interí i el personal 
laboral temporal que presti serveis en l’esmentada Direcció General mentre segueixi vigent 
la relació d’ocupació que la hi vinculés. 

Disposició transitòria primera. Serveis comuns.

Els serveis comuns del Ministeri de Medi Ambient continuen exercint en relació amb 
l’Agència Estatal de Meteorologia les competències que tenien atribuïdes respecte a la 
Direcció General de l’Institut Nacional de Meteorologia, fins que aquella disposi dels serveis 
propis necessaris per assolir la seva autonomia.

Disposició transitòria segona. Relació de llocs de treball de l’Agència.

Fins a l’elaboració i aprovació de la relació de llocs de treball inicial de personal 
funcionari i laboral de l’Agència Estatal de Meteorologia, l’instrument d’ordenació dels 
recursos humans d’aquesta està constituït per les relacions de llocs de treball de la Direcció 
General de l’Institut Nacional de Meteorologia amb les dotacions existents en el moment 
de la creació de l’Agència.

Una vegada constituïda l’Agència Estatal de Meteorologia, la Comissió Permanent ha 
de procedir, fins a l’elaboració i aprovació de la primera relació de llocs de treball, a 
l’adscripció, amb caràcter provisional, dels òrgans i unitats administratius preexistents en 
l’estructura de la Direcció General de l’Institut Nacional de Meteorologia a les direccions, 
departaments i delegacions territorials de l’Agència.

Els llocs de treball de nova creació que es donin d’alta per a l’atenció, entre altres, dels 
serveis que assenyala la disposició transitòria primera, s’incorporen a la relació de llocs de 
treball existent en el moment de l’alta esmentada, sense perjudici de la seva adscripció 
posterior a les unitats organitzatives que s’estableixi per la Comissió Permanent de 
conformitat amb el que preveu l’article 14 de l’Estatut.

Disposició transitòria tercera. Subsistència d’òrgans.

El director general de l’Institut Nacional de Meteorologia continua en el desenvolupament 
de les seves funcions fins a la designació del president de l’Agència Estatal de Meteorologia. 
Així mateix, les subdireccions que integren la Direcció General de l’Institut Nacional de 
Meteorologia continuen transitòriament en l’exercici de les seves funcions mentre es 
produeixi el nomenament del personal directiu de l’Agència.

Disposició transitòria quarta. Règim pressupostari i de rendició de comptes aplicable 
durant 2008.

Durant tot l’exercici 2008, l’Agència Estatal de Meteorologia ha de dur a terme la seva 
actuació d’acord amb el règim pressupostari i de rendició de comptes aplicable a la Direcció 
General de l’Institut Nacional de Meteorologia, en els termes que preveuen la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’esmentada anualitat i la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.
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Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1477/2004, de 18 de juny, pel qual 
es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient.

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 del Reial decret 1477/2004, de 18 de juny, pel 
qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient, que queda 
redactat en els termes següents:

Correspon al Ministeri de Medi Ambient, en l’àmbit de competències de l’Estat, 
l’elaboració de la legislació estatal en matèria d’aigües i costes, medi ambient i forests i 
meteorologia i climatologia; la gestió directa del domini públic hidràulic, del domini públic 
maritimoterrestre; la representació de l’Estat en els organismes internacionals corresponents 
a aquestes matèries, sense perjudici de les competències del Ministeri d’Afers Exteriors i 
de Cooperació, així com la coordinació d’actuacions, la cooperació i la concertació en el 
disseny i aplicació de totes les polítiques que afectin l’àmbit de competències de les 
comunitats autònomes i de les restants administracions públiques, propiciant la seva 
participació a través dels òrgans i instruments de cooperació adequats.

L’atribució de les anteriors competències al Ministeri de Medi Ambient es produeix 
sense perjudici del que disposa l’Estatut de l’Agència Estatal de Meteorologia en relació 
amb les potestats administratives corresponents a l’esmentada Agència.

2. Se suprimeixen l’apartat 2.b) de l’article 8 i l’article 10 del Reial decret 1477/2004, 
de 18 de juny, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi 
Ambient.

3. S’afegeix a l’article 8 del Reial decret 1477/2004, de 18 de juny, un nou apartat 4 
amb el contingut següent:

«4. L’Agència Estatal de Meteorologia s’adscriu al Ministeri de Medi Ambient 
a través de la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi 
Climàtic».

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre de Medi Ambient per dictar totes les disposicions normatives que 
siguin necessàries per al desplegament del present Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 8 de febrer de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ESTATUT DE L’AGÈNCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa, adscripció i objecte.

1. L’Agència Estatal de Meteorologia és un organisme públic dels que regula la Llei 
28/2006, de 18 de  juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics.

2. L’Agència Estatal de Meteorologia, adscrita al Ministeri de Medi Ambient a través 
de la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i del Canvi Climàtic, té 
personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia funcional i de gestió 
dins dels límits que estableixen la Llei d’agències estatals i aquest Estatut.
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3. L’objecte de l’Agència Estatal de Meteorologia és el desplegament, la implantació 
i la prestació dels serveis meteorològics de competència de l’Estat i el suport a l’exercici 
d’altres polítiques públiques i activitats privades, i contribuir a la seguretat de persones i 
béns, i al benestar i desenvolupament sostenible de la societat espanyola.

4. En l’execució de les polítiques públiques de meteorologia i climatologia de 
competència de l’Estat, correspon a l’Agència Estatal de Meteorologia:

a) La gestió del servei públic de meteorologia de l’Estat, entenent-se com a tal el 
destinat a la satisfacció de les necessitats bàsiques d’informació meteorològica i 
climatològica de la societat, a l’atenció a les institucions públiques competents en matèria 
de protecció civil, defensa i seguretat de l’Estat, a l’exercici de l’autoritat meteorològica de 
l’Estat, i al manteniment i la conservació de les xarxes d’observació, infraestructures i 
sistemes de telecomunicació indispensables per al compliment d’aquestes comeses.

L’Agència Estatal de Meteorologia ha de donar compliment als compromisos 
internacionals assumits per l’Estat en l’exercici de les actuacions abans assenyalades.

b) La realització de serveis de valor afegit i activitats de consultoria meteorològica i 
climatològica que demandin entitats públiques o privades, empreses i particulars.

Article 2. Règim jurídic.

L’Agència Estatal de Meteorologia ha d’ajustar la seva actuació al que disposa la Llei 
28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, al que 
estableix el present Estatut i les seves normes de desplegament, i supletòriament, a les 
previsions normatives que li siguin aplicables d’acord amb l’article 2, apartat 2, de la Llei 
28/2006, de 18 de juliol.

Article 3. Potestats administratives i relacions amb òrgans de l’Administració General de 
l’Estat i altres Administracions Públiques.

1. Dins de les competències que aquest Estatut i, si s’escau, altres normes li 
atribueixin, correspon a l’Agència Estatal de Meteorologia, com a Servei Meteorològic 
Nacional d’Espanya, l’exercici de les potestats administratives necessàries per al 
compliment dels seus fins i funcions, d’acord amb la legislació aplicable i les facultats i 
obligacions que en aquesta qualitat li confereix l’Organització Meteorològica Mundial.

2. L’Agència Estatal de Meteorologia té la condició d’autoritat meteorològica de l’Estat 
i les competències corresponents a la gestió de la taxa per prestació de serveis meteorològics 
que la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, modificada mitjançant la Llei 66/1997, de 30 de desembre, atribueix a la Direcció 
General de l’Institut Nacional de Meteorologia.

3. L’Agència Estatal de Meteorologia té, així mateix, la condició d’autoritat 
meteorològica aeronàutica en aplicació del Conveni de Chicago d’aviació civil internacional 
subscrit el 7 de desembre de 1944 i ratificat el 21 de febrer de 1947 i en els termes que 
preveu l’article 7.a) de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, per a la Direcció 
General de l’Institut Nacional de Meteorologia.

4. Les relacions de l’Agència amb els òrgans de l’Administració General de l’Estat i 
de les restants administracions públiques, a les quals doni lloc l’exercici de les competències 
i funcions que estableix l’article 8 d’aquest Estatut, les ha de mantenir el president de 
l’Agència, en el marc que estableixi el Consell Rector. El president pot delegar el 
desenvolupament ordinari d’aquestes relacions en el personal directiu de l’Agència.

Article 4. Col·laboració amb les comunitats autònomes i els ens locals.

1. L’Agència pot col·laborar amb les comunitats autònomes, entre altres, a través 
dels mecanismes següents:

a) Convenis de col·laboració en matèries específiques en l’àmbit de les seves 
respectives competències.

b) Mitjançant la constitució, si s’escau, d’un òrgan de col·laboració i trobada amb els 
serveis meteorològics que estableixen les comunitats autònomes, amb l’objecte de 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 39  •  Dijous 14 de febrer de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 9

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

25
97

-C

participar en iniciatives comunes o plans d’actuació conjunts en matèria de meteorologia i 
climatologia.

2. L’Agència pot subscriure, igualment, convenis de col·laboració amb la Federació 
Estatal de Municipis i Províncies, així com subscriure convenis de col·laboració amb 
diferents ens locals.

Article 5. Seu, estructura territorial i marc de prestació de serveis.

1. L’Agència Estatal de Meteorologia té la seva seu institucional a Madrid.
2. De conformitat amb el que preveu l’article 34.1 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 

d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, hi ha d’haver, amb la 
consideració de servei no integrat, una delegació de l’Agència Estatal de Meteorologia en 
cadascuna de les comunitats autònomes, a la qual s’han d’adscriure, llevat de les 
excepcions que pugui establir el Consell Rector, les oficines, observatoris i altres 
dependències de l’Agència en l’àmbit territorial respectiu.

3. Sense perjudici del que assenyala el paràgraf anterior, i de la representació 
institucional que correspongui a cada delegació de l’Agència en el seu àmbit respectiu, la 
prestació per les delegacions dels serveis meteorològics, climatològics o altres propis de 
l’Agència, s’ha de dur a terme atenent criteris no exclusivament territorials, sinó especialment 
d’eficiència i racionalitat de la producció.

4. Les dependències de l’Agència situades en les ciutats de Ceuta i Melilla s’han 
d’adscriure a la delegació de l’Agència Estatal de Meteorologia en la Comunitat Autònoma 
d’Andalusia.

5. L’Agència Estatal de Meteorologia disposa d’un Centre d’Investigació Atmosfèrica 
a Izaña, amb la dependència que estableix l’article 16.4 d’aquest Estatut.

CAPÍTOL II

Marc general d’actuació de l’Agència

Article 6. Principis bàsics d’actuació.

L’Agència Estatal de Meteorologia ha de respectar en la seva actuació els principis de 
gestió transparent per objectius, de servei al ciutadà, a les institucions i a la societat en el 
seu conjunt, d’objectivitat, eficàcia, eficiència i excel·lència cientificotècnica i, particularment, 
els següents:

a) La prestació dels seus serveis en tot el territori nacional dins d’un marc organitzatiu 
eficient i racional.

b) L’agilitat, racionalitat i economia en la seva gestió.
c) La presa de decisions sobre la base de la informació global i permanentment 

actualitzada.
d) L’accessibilitat al ciutadà i l’obertura cap a les expectatives dels seus usuaris.
e) La millora contínua, la qualitat, la fiabilitat i la seguretat en l’exercici de les seves 

activitats.
f) El desenvolupament de les seves tasques i comeses orientat a l’adequada 

satisfacció de les demandes plantejades pels seus usuaris públics i privats.
g) La transparència interna i externa i la participació ciutadana.
h) La participació i comunicació internes.

Article 7. Transparència i participació ciutadana.

El principi de transparència i participació ciutadana enunciat a l’apartat g) de l’article 6, 
es concreta, en relació amb l’àmbit general d’actuació de l’Agència descrit a l’article 1.3, en 
els aspectes següents:

a) Una vegada aprovats el pla d’acció, l’informe general d’activitat i els comptes 
anuals, s’ha de publicar un resum de cadascun d’aquests documents en el «Butlletí Oficial 
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de l’Estat», i s’hi ha d’indicar, en l’esmentada publicació, la direcció web en què es pot 
accedir al seu contingut.

b) L’Agència ha de fomentar la participació dels ciutadans i persones i entitats 
interessades en la gestió de les polítiques meteorològica i climatològica, i ha de promoure 
procediments formals de consulta amb aquests, així com amb els usuaris públics i privats 
que tinguin la condició de destinataris finals de la seva activitat.

Article 8. Competències i funcions.

En relació amb l’objecte de l’Agència Estatal de Meteorologia al qual es refereix l’article 
1.2 d’aquest Estatut, li correspon, per a l’adequada prestació dels serveis meteorològics i 
climatològics i el suport a les polítiques públiques i activitats privades que té encomanats, 
l’exercici de les competències i funcions següents:

a) L’elaboració, el subministrament i la difusió de les informacions meteorològiques i 
prediccions d’interès general per als ciutadans en tot l’àmbit nacional, i l’emissió d’avisos i 
prediccions de fenòmens meteorològics que puguin afectar la seguretat de les persones i 
els béns materials.

b) La provisió de serveis meteorològics de suport a la navegació aèria i marítima 
necessaris per contribuir a la seguretat, la regularitat i l’eficiència del trànsit aeri i a la 
seguretat del trànsit marítim.

c) El subministrament de la informació meteorològica necessària per a les Forces 
Armades, la defensa nacional i per a les forces i cossos de Seguretat de l’Estat, així com 
la prestació del suport meteorològic adequat per al compliment de les seves missions.

d) La prestació a les administracions públiques, en suport a les polítiques 
mediambientals d’assessorament científic en assumptes relacionats amb la variabilitat i el 
canvi climàtic.

e) La prestació a les administracions públiques, institucions, organismes i entitats 
públiques i privades, d’assessorament i serveis meteorològics i climatològics de valor 
afegit o susceptibles de tenir-lo, adaptats als requeriments específics derivats del seu 
sector d’activitat, mitjançant acords, llicències i contractes amb aquests.

f) El manteniment d’una vigilància contínua, eficaç i sostenible de les condicions 
meteorològiques, climàtiques i de l’estructura i composició física i química de l’atmosfera 
sobre el territori nacional.

g) El manteniment i permanent actualització del registre històric de dades 
meteorològiques i climatològiques.

h) L’establiment, el desenvolupament, la gestió i el manteniment de les diferents 
xarxes d’observació, sistemes i infraestructures tècniques necessàries per al compliment 
de les funcions de l’Agència.

i) La realització d’estudis i investigacions en els camps de les ciències atmosfèriques 
i el desenvolupament de tècniques i aplicacions que permetin a l’Agència el progrés en el 
coneixement del temps i el clima i una adequada adaptació al progrés científic i tecnològic, 
necessari per a l’exercici de les seves funcions i per a la millora dels seus serveis, així com 
la col·laboració amb altres organismes nacionals i internacionals en el desenvolupament 
de projectes de R+D.

j) Sense perjudici de les competències del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, la 
representació de l’Estat en els organismes internacionals, supranacionals i 
intergovernamentals relacionats amb l’observació, la predicció meteorològica i l’estudi i la 
modelització del clima i la seva evolució, en especial l’Organització Meteorològica Mundial 
(OMM), l’Organització Europea per a l’Explotació de Satèl·lits Meteorològics (Eumetsat), el 
Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Termini Mitjà (CEPPM) i el Grup per a 
l’Observació de la Terra (GEO).

k) Com a membre de l’Agrupació d’Interès Econòmic «Ecomet» i de la Conferència 
de Serveis Nacionals de Meteorologia a Europa (Eumetnet), la participació en les dues 
organitzacions, així com en les organitzacions internacionals els membres de les quals 
siguin serveis meteorològics nacionals i, amb caràcter general, en projectes internacionals 
de cooperació tècnica.
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l) El compliment dels compromisos d’Espanya que derivin dels programes de l’OMM 
o d’altres organismes internacionals, especialment pel que fa a l’intercanvi internacional de 
dades i productes necessaris per als serveis meteorològics nacionals d’altres països 
(Programa de la vigilància meteorològica mundial) i els programes d’Eumetnet.

m) L’exercici d’activitats en matèria de formació, documentació i comunicació en 
matèria meteorològica i climatològica o altres pròpies de l’Agència, per satisfer les 
necessitats i exigències nacionals i internacionals en les esmentades matèries.

n) La contribució a la planificació i execució de la política de l’Estat en matèria de 
cooperació internacional al desenvolupament en matèria de meteorologia i climatologia, 
en coordinació amb les organitzacions nacionals i internacionals que duen a terme aquestes 
activitats.

o) L’elaboració i l’actualització dels escenaris de canvi climàtic.
p) La realització, en l’àmbit de les seves competències, de treballs de consultoria i 

assistència tècnica.
q) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda dins del seu objecte i àmbit 

d’actuació.

CAPÍTOL III

Estructura orgànica i llocs directius

Article 9. Òrgans de govern de l’Agència Estatal de Meteorologia.

1. Els òrgans de govern de l’Agència són els següents:

a) El president.
b) El Consell Rector.

2. La designació dels titulars i membres dels òrgans de govern de l’Agència s’ha 
d’ajustar al criteri de paritat entre home i dona.

Article 10. El president.

El president de l’Agència Estatal de Meteorologia és nomenat i separat pel Consell de 
Ministres, a proposta del ministre de Medi Ambient.

El president de l’Agència té la consideració d’alt càrrec, de conformitat amb el que 
preveu l’article 3.2.e) de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, amb els 
efectes que s’hi recullen i altres que li siguin aplicables en relació amb l’esmentada 
consideració.

Article 11. Funcions del president.

1. El president de l’Agència Estatal de Meteorologia assumeix la màxima representació 
legal i institucional de l’Agència, així com les funcions inherents a la direcció i gestió 
ordinàries d’aquesta en els termes que preveuen l’article 11.3 de la Llei 28/2006, de 18 de 
juliol, i aquest Estatut.

2. Corresponen al president de l’Agència, com a màxim òrgan de representació legal 
i institucional de l’Agència, les funcions següents:

a) Subscriure els convenis de col·laboració tramitats per aquesta, llevat d’aquells la 
subscripció dels quals estigui atribuïda a altres òrgans de l’Administració General de 
l’Estat.

b) Tenir la representació del Consell Rector i dirigir-ne i presidir-ne les sessions.
c) Acordar la convocatòria de les sessions plenàries del Consell Rector, de la seva 

Comissió Permanent, així com, eventualment, dels seus grups de treball, i la fixació de 
l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions dels altres membres formulades 
amb la suficient antelació.
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d) Rendir al Tribunal de Comptes, mitjançant la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, els comptes anuals.

e) Presentar davant el Ministeri de Medi Ambient la informació i documentació que 
requereixi en l’exercici del control d’eficàcia sobre l’Agència Estatal de Meteorologia en els 
termes que preveu la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels 
serveis públics.

f) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència sense perjudici de les previsions 
que en matèria d’autorització per a la subscripció de contractes superiors a determinades 
quanties estableixi la legislació vigent en relació amb els organismes públics.

g) Presentar la proposta del contracte de gestió als ministeris de Medi Ambient, 
Administracions Públiques i Economia i Hisenda.

h) Resoldre les convocatòries de beques i ajudes convocades mitjançant una 
resolució de l’Agència.

i) Subscriure, si s’escau, els convenis relatius a les convocatòries de selecció de 
personal funcionari als quals fa referència l’article 19.2, paràgraf segon, de la Llei 28/2006, 
de 18 de juliol.

3. En l’exercici de les seves competències de direcció i gestió ordinària de l’Agència, 
li correspon coordinar, en el marc dels objectius i plans generals d’acció de l’Agència, del 
seu pressupost i de les directrius emanades del Consell Rector, les activitats i projectes 
d’aquesta, els seus diferents òrgans i unitats, així com el seu personal, en els termes que 
fixa el present Estatut, i assumir-ne les següents funcions:

a) L’elaboració de la proposta de contracte de gestió per a la seva submissió al 
Consell Rector.

b) L’elaboració i la proposta dels objectius, plans i programes d’acció anuals i 
plurianuals, de l’informe general d’activitat, i altres d’extraordinaris que es necessitin, així 
com, dins del marc que estableix el contracte de gestió, dels criteris quantitatius i qualitatius 
de mesurament del compliment dels objectius i del grau d’eficiència en la gestió, i ha 
d’informar els ministeris de Medi Ambient, Administracions Públiques i d’Economia i 
Hisenda, de l’execució i el compliment dels objectius que fixa el contracte esmentat.

c) La formulació dels comptes anuals, en el termini de tres mesos des del tancament 
de l’exercici econòmic.

d) L’elaboració i la proposta al Consell Rector del marc general de delegació de 
competències de l’Agència.

e) La proposta de nomenament i cessament, al Consell Rector, del personal directiu, 
la convocatòria i resolució dels concursos per a provisió dels llocs de treball de l’Agència i 
la contractació del personal laboral.

f) La proposta de l’avantprojecte de pressupost, la planificació de la contractació de 
l’organisme, i la disposició de despeses i ordenació de pagaments de l’Agència.

g) Altres que li delegui el Consell Rector, sempre que la seva naturalesa, contingut o 
transcendència ho permetin.

Article 12. Composició i règim de funcionament del Consell Rector.

 1. El Consell Rector és l’òrgan de govern col·legiat de l’Agència Estatal de 
Meteorologia.

 2. El Ple del Consell Rector ha de celebrar sessions amb periodicitat almenys 
trimestral, i s’ha de constitur en el seu si una Comissió Permanent per al desenvolupament 
de les comeses que estableix l’article 14 i altres que li encomani el Ple.

 3. El Ple del Consell Rector està integrat pel president de l’Agència, que ho ha de 
ser també del Consell, i pels consellers.

 4. El ministre de Medi Ambient ha de nomenar els consellers del Consell Rector, 
que han de tenir, excepte quan la seva naturalesa o procedència ho impedeixi, rang orgànic 
mínim de subdirector general.
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 5. El ministre de Medi Ambient ha de designar set consellers. La designació d’un 
d’aquests consellers pot recaure entre professionals independents de reconegut prestigi 
en les matèries que concerneixen l’activitat de l’Agència.

Els ministres de Defensa, Interior, Foment, Afers Exteriors i de Cooperació, 
Administracions Públiques i Economia i Hisenda, han de designar respectivament un 
conseller.

 6. Les facultats de designació dels consellers que recull el present article comporten 
també les de cessament d’aquests.

 7. Pel conjunt de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de 
l’Administració General de l’Estat, s’han de designar dos representants dels empleats de 
l’Agència en el Consell Rector.

 8. Els titulars de les direccions de l’Agència a les quals es refereix l’article 16 
d’aquest Estatut han d’assistir a les sessions del Ple del Consell Rector i de la seva 
Comissió Permanent amb veu i sense vot, excepte a aquelles que, per la naturalesa de les 
qüestions objecte de deliberació, determini el president.

 9. El secretari del Consell Rector és designat per aquest entre el personal que presti 
serveis en l’Agència i ha d’assistir a les reunions amb veu però sense vot.

10. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president ha de 
ser substituït en les seves funcions com a president del Consell Rector pel conseller de 
més jerarquia, antiguitat en el càrrec i edat, per aquest ordre, sempre que es tracti de 
consellers que tinguin la titularitat d’òrgans directius al servei de l’Administració General de 
l’Estat.

11. Hi ha d’haver, en qualitat de grup de treball d’assessorament i proposta, i sense 
perjudici d’altres que es puguin constituir per decisió del Consell Rector, una Comissió 
Científica que hi ha d’elevar recomanacions sobre l’adopció d’estratègies, projectes i 
programes d’investigació i desenvolupament, en el marc del que estableix l’article 15.

12. Les administracions territorials i entitats públiques o privades poden estar 
representades en les sessions del Ple del Consell Rector en relació amb els assumptes de 
l’ordre del dia la naturalesa dels quals pugui fer aconsellable que siguin oïdes per a una 
millor ponderació i eficàcia dels acords o decisions que es puguin adoptar sobre aquests.

13. Poden assistir a les sessions del Ple del Consell Rector, de la seva Comissió 
Permanent, i grups de treball, amb veu però sense vot, totes les persones que siguin 
convocades pel president, en qualitat d’experts en relació amb les matèries incloses en 
l’ordre del dia per a les quals el seu dictamen o assessorament sigui rellevant.

14. En el que no disposen la Llei d’agències estatals i el present Estatut, el 
funcionament i el règim aplicable al Consell Rector s’ha d’ajustar a la regulació dels òrgans 
col·legiats que estableix 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.

15. Els membres del Consell Rector, de la Comissió Científica i dels grups de treball 
que es puguin constituir han de percebre les indemnitzacions per despeses de viatge, 
estades i trasllats que els puguin correspondre en aplicació del Reial decret 462/2002, de 
24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Article 13. Funcions del Ple del Consell Rector.

1. Són funcions del Ple del Consell Rector les següents:

a) Efectuar el seguiment, la supervisió i el control superiors de l’actuació de 
l’Agència.

b) El control de les actuacions del president que, d’acord amb l’article 11.3, estan 
lligades amb la direcció i la gestió ordinària de l’Agència.

c) L’aprovació dels objectius i plans d’acció anuals i plurianuals de l’Agència i dels 
criteris quantitatius i qualitatius de mesurament del compliment dels esmentats objectius i 
del grau d’eficiència en la gestió, en el marc del que estableix el contracte de gestió.

d) L’aprovació de l’avantprojecte de pressupost de l’Agència.
e) La proposta del contracte de gestió de l’Agència.
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f) Aprovar la contracció d’obligacions de caràcter plurianual dins dels límits fixats en 
el contracte de gestió.

g) Aprovar, a proposta del president de l’Agència, el sistema d’avaluació del 
desenvolupament que s’hi implanti.

h) Aprovar la relació de llocs de treball de l’Agència.
i) L’aprovació de l’informe general d’activitat abans del 30 de juny de l’any en curs, 

així com la dels informes extraordinaris que es considerin necessaris sobre la gestió de 
l’Agència, amb la valoració dels resultats obtinguts i consignació de les deficiències 
observades.

j) L’aprovació dels comptes anuals i, si s’escau, la distribució del resultat de l’exercici, 
d’acord amb la legislació pressupostària.

k) La designació del secretari del Consell Rector.
l) El nomenament i cessament del personal directiu a proposta del president de 

l’Agència, així com l’exigència de responsabilitats per la seva gestió.
m) La determinació dels criteris de selecció del personal.
n) La designació dels membres de les comissions permanent, de control i científica, 

així com de qualsevol altre grup de treball la constitució del qual, amb caràcter permanent 
o temporal, hagi acordat prèviament.

o) L’aprovació de les normes internes de funcionament de l’Agència.
p) L’aprovació, sense perjudici de les potestats de decisió d’altres òrgans de 

l’Administració General de l’Estat, si s’escau, i per al millor compliment dels seus fins, de 
la creació o participació de l’Agència en societats mercantils o fundacions.

q) L’aprovació de les polítiques de qualitat i seguretat de l’Agència.
r) Adoptar les decisions relatives a la concurrència de l’Agència a convocatòries per 

a l’obtenció de finançament per a projectes de recerca i desenvolupament.
s) L’adopció, dins de l’àmbit de l’Agència, de la iniciativa de modificació dels seus 

Estatuts, sense perjudici del que preveu l’article 5 de la Llei 28/2006, de 18 de  juliol.
t) L’aprovació del marc general de delegació de competències de l’Agència.
u) Les altres que li atribueixin la Llei 28/2006, de 18 de juliol, aquest Estatut o altres 

disposicions.

2. Per a l’adequat exercici de les seves comeses, el Consell Rector pot demanar la 
informació necessària dels òrgans directius i unitats administratives de l’Agència.

Article 14. La Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent del Consell Rector està formada pel president de l’Agència, 
que l’ha de presidir, i per tres consellers elegits pel Consell Rector en ple. És secretari de 
la Comissió Permanent, amb veu i sense vot, qui tingui la titularitat de la direcció 
d’administració de l’Agència o funcionari en qui delegui aquesta funció.

2. Són funcions de la Comissió Permanent les següents:

a) Preparar les reunions del Ple del Consell Rector.
b) Elaborar i proposar al Consell Rector la relació de llocs de treball de l’Agència i la 

proposta d’oferta d’ocupació anual d’aquesta que s’ha d’integrar amb la de l’Administració 
General de l’Estat, d’acord amb les directrius emanades del Ple del Consell Rector, dins 
del marc establert pel contracte de gestió.

c) Proposar al Ple del Consell Rector dins dels objectius, plans i programes d’acció 
anuals i plurianuals aprovats per aquest, els criteris quantitatius i qualitatius de mesurament 
del compliment dels objectius de l’Agència i del grau d’eficiència en la gestió, en el marc 
del que estableix el contracte de gestió.

d) Elaborar i proposar al Ple del Consell Rector el pla d’informació i comunicació de 
l’Agència.

e) L’estudi de la informació preparada per la Comissió de Control quant al 
desenvolupament i l’execució del contracte de gestió, dels resultats economicofinancers, i 
dels sistemes de control i procediments interns, així com la proposta al Ple del Consell 
Rector sobre les estratègies i actuacions que siguin procedents en funció D’aquesta.
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f) Les que li delegui el Ple del Consell Rector sempre que la seva naturalesa, contingut 
o transcendència ho permetin.

3. La Comissió Permanent, que s’ha de reunir almenys amb caràcter mensual, ha de 
donar compte al Ple del Consell Rector dels acords que adopti en l’exercici de les funcions 
que té encomanades.

Article 15. La Comissió Científica.

1. La Comissió Científica està formada pel president de l’Agència, que la presideix, 
per tres membres que designi el Consell Rector entre el personal directiu de l’Agència, així 
com altres cinc membres designats igualment pel Consell Rector entre persones pertanyents 
a l’àmbit de la investigació científica i tècnica o de la seva gestió.

2. En el marc del que estableix l’article 12.11, són funcions de la Comissió Científica 
les relatives a l’assessorament sobre el foment i la promoció de les actuacions de l’Agència 
Estatal de Meteorologia en matèria de recerca i desenvolupament, amb la finalitat 
d’aconseguir una actualització permanent del nivell de coneixement científic i tècnic del 
seu personal en els camps de la meteorologia i el clima que afavoreixi la qualitat dels 
serveis que ha de prestar l’Agència, i en particular:

a) L’emissió de dictamen per al Consell Rector sobre la planificació anual i plurianual 
de les activitats de recerca i desenvolupament de l’Agència.

b) L’informe al Ple del Consell Rector sobre la concurrència de l’Agència a les 
convocatòries de finançament de projectes de recerca i desenvolupament i sobre les 
convocatòries que promogui l’Agència.

c) L’estudi i l’anàlisi dels informes interns i externs sobre objectius, estratègia, 
resultats, retorns financers i de coneixements, i sobre qualsevol altre assumpte derivat de 
l’actuació de l’Agència en matèria de recerca i desenvolupament, així com la presentació 
de propostes d’actuació que en derivi.

d) L’informe sobre la proposta dels membres de les comissions de valoració en la 
concessió de beques i ajudes convocades per l’Agència.

e) L’informe sobre la proposta de l’assignació dels recursos humans, materials i 
econòmics als projectes i programes inclosos en la planificació de la recerca i 
desenvolupament de l’Agència.

f) Qualsevol altra relacionada amb les funcions que descriu l’apartat 2 d’aquest article 
que li siguin encomanades pels òrgans de govern de l’Agència.

Article 16. Els òrgans directius de l’Agència Estatal de Meteorologia.

1. En consideració a l’especial responsabilitat, competència tècnica i rellevància de 
les tasques assignades, els llocs directius de l’Agència són els de titular de les direccions, 
dels departaments i de les delegacions territorials d’aquesta.

2. Amb aquest caràcter, depenen del president de l’Agència tres direccions, de 
producció i infraestructures, de planificació, estratègia i desenvolupament comercial, i 
d’administració, i el departament de coordinació de les delegacions territorials.

La Direcció de Producció i Infraestructures està integrada per departaments i 
divisions.

Les direccions de Planificació, Estratègia i Desenvolupament Comercial i d’Administració 
estan integrades per divisions.

3. La Direcció de Producció i Infraestructures gestiona i coordina l’activitat operativa 
de l’Agència. És la responsable dels processos de producció, en els seus vessants 
d’obtenció, depuració i arxivament de dades, preparació d’avisos i prediccions i realització 
d’anàlisis i estudis climatològics.

Gestiona i opera els Sistemes Nacionals d’Observació, Telecomunicacions, 
Processament de Dades i Predicció, així com el Banc Nacional de Dades 
Climatològiques.

Així mateix, és la responsable de la definició, adquisició, instal·lació i manteniment i 
calibratge d’equips, sistemes i instal·lacions, tant d’observació com de tecnologies de la 
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informació i les comunicacions i del manteniment i conservació de les infraestructures de 
l’Agència.

4. La Direcció de Planificació, Estratègia i Desenvolupament Comercial exerceix les 
funcions d’anàlisi estratègica, impuls i coordinació de l’elaboració de plans i programes, 
així com el seu seguiment, i l’elaboració d’informes de gestió relatius a l’actuació de 
l’Agència.

Sense perjudici de les atribucions assignades en aquest Estatut a altres òrgans 
d’aquesta, és la responsable d’impulsar, coordinar, proposar i gestionar les accions en 
relació amb la recerca, el desenvolupament i la innovació i vigilància tecnològica en 
l’Agència. El Centre d’Investigació Atmosfèrica d’Izaña, que està sota la seva dependència, 
porta a terme, entre altres comeses, desenvolupaments mediambientals i projectes de 
recerca d’àmbit internacional.

Correspon també a la Direcció de Planificació, Estratègia i Desenvolupament Comercial, 
la gestió i coordinació de les relacions internacionals i de les activitats de cooperació 
tècnica i al desenvolupament, la preparació i el seguiment dels plans de desenvolupament 
internacional i el seguiment i l’adequada execució de la política de dades de l’Agència, 
d’acord amb les directrius emanades pel Consell Rector, en el marc del que preveuen les 
normes jurídiques i els acords internacionals en què l’esmentada política s’insereix.

És l’òrgan responsable de la informació als ciutadans, de les relacions amb usuaris i 
clients i de la proposta i execució de la política comercial de l’Agència.

5. La Direcció d’Administració exerceix les funcions de planificació, desenvolupament 
i gestió de la política de recursos humans de l’Agència, inclosa la formació interna del 
personal. Així mateix, és la responsable de la recopilació i difusió de coneixements i 
documentació de les matèries competència de l’Agència.

És l’òrgan que porta a terme la planificació i gestió dels recursos economicofinancers 
de l’Agència i on radica la seva oficina de tresoreria i comptabilitat a tots els efectes legals. 
Li competeix establir el sistema de comptabilitat analítica i s’encarrega, així mateix, de la 
planificació, gestió i control del pressupost de l’Agència.

Correspon també a la Direcció d’Administració l’emissió d’informes jurídics, la gestió 
de l’inventari i del patrimoni de l’Agència, les tasques d’arxivament i registre, el règim 
interior, la contractació i la tramitació dels convenis de col·laboració, sense perjudici de les 
actuacions d’impuls i seguiment que hagin de portar a terme les altres direccions en relació 
amb comeses pròpies d’aquestes.

6. Correspon al Departament de Coordinació de les delegacions territorials, sense 
perjudici de les competències pròpies de cada direcció, potenciar en tot el territori nacional 
l’adequada interrelació de les actuacions i serveis que ofereix l’Agència, la comunicació 
amb les institucions públiques i privades i amb els usuaris, així com verificar l’impuls i 
l’execució de l’estratègia d’aquesta.

Les delegacions territorials de l’Agència tenen encomanada la representació 
institucional de l’Agència i la interlocució directa amb les administracions territorials del seu 
àmbit respectiu, així com la direcció immediata dels centres, oficines i dependències a 
aquestes assignades, d’acord amb les instruccions i directrius emanades de les diferents 
direccions i el Departament de Coordinació de les delegacions territorials, al qual queden 
adscrites.

Article 17. Composició i règim de funcionament de la Comissió de Control.

La Comissió de Control està composta per tres membres del Consell Rector, designats 
per aquest, que no tinguin responsabilitats de gestió en l’Agència i amb coneixements o 
experiència en gestió, pressupost, control intern o control de l’activitat economicofinancera 
del sector públic estatal.

El Ple del Consell Rector també ha de designar, entre els seus membres, el president 
de la Comissió de Control. La condició de secretari, amb veu i sense vot, i igualment 
designat pel Ple del Consell Rector, pot recaure en personal funcionari de l’Agència.

L’advocat de l’Estat i l’interventor delegat en l’Agència poden assistir a les reunions de 
la Comissió de Control, amb veu però sense vot.
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La Comissió de Control s’ha de reunir almenys una vegada cada dos mesos.

Article 18. Funcions de la Comissió de Control.

Són funcions de la Comissió de Control:

a) Elaborar per al Consell Rector, amb la periodicitat que aquest decideixi, i almenys 
una vegada al semestre, informes sobre el desenvolupament i l’execució del contracte de 
gestió.

b) Analitzar els resultats de la gestió economicofinancera a través de la informació 
que, de forma periòdica, li han de subministrar els òrgans gestors, o, si s’escau, de la 
informació economicofinancera ja verificada que li faciliti la Intervenció Delegada en 
l’Agència, per a la seva posterior tramesa al Consell Rector.

c) Demanar informació sobre els sistemes de control i procediments interns establerts 
per assegurar el compliment degut de disposicions legals i altres normes aplicables, així 
com conèixer tots els informes de control que emetin els òrgans que preveu l’article 39 
d’aquest Estatut i proposar al Consell Rector les estratègies encaminades a corregir les 
deficiències que s’hi puguin posar de manifest.

d) Informar el Consell Rector sobre l’evolució dels diferents ingressos derivats de 
l’actuació de l’Agència.

CAPÍTOL IV

El contracte de gestió i el pla d’acció anual

Article 19. Naturalesa i finalitat.

1. El contracte de gestió té per objecte regular l’activitat de l’Agència i les relacions 
recíproques entre aquesta i l’Administració General de l’Estat per al finançament de 
l’esmentada activitat, tot això en el marc de la legislació general i específica vigent durant 
el seu període d’aplicació.

2. El contracte de gestió s’ha d’aprovar per a períodes quadriennals, coincidents amb 
els exercicis pressupostaris.

3. Abans del 30 de juny de l’últim any de vigència del contracte de gestió, el Consell 
Rector ha d’aprovar les bases o directrius de la proposta del contracte de gestió següent.

4. A partir de les esmentades bases o directrius, el president de l’Agència ha d’elaborar 
l’esborrany de contracte de gestió, i l’ha de sotmetre al Consell Rector, el qual, després de 
debatre’l i, si s’escau, modificar-lo, n’ha d’aprovar la proposta. Dita proposta l’ha de 
presentar el president als ministres d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda 
l’últim trimestre de vigència de l’anterior contracte.

5. L’aprovació del contracte de gestió té lloc mitjançant una ordre conjunta dels 
ministeris de Medi Ambient, Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda, dictada en 
un termini màxim de tres mesos a comptar de la seva presentació. En el cas que no sigui 
aprovat en aquest termini ha de mantenir la seva vigència el contracte de gestió anterior.

Article 20. Contingut.

El contracte de gestió ha de contenir en relació amb el conjunt d’actuacions que 
desenvolupi l’Agència Estatal de Meteorologia, com a mínim, els aspectes següents: 

1. Els objectius a perseguir, tant estratègics com específics, i els plans necessaris 
per assolir-los, amb especificació dels marcs temporals corresponents i dels projectes 
associats a cadascuna de les estratègies i els seus terminis temporals.

2. Els resultats a obtenir, així com els indicadors per avaluar els resultats obtinguts.
3. El marc d’actuació en matèria de gestió de recursos humans, que comprèn la 

determinació de les necessitats de personal al llarg de la vigència del contracte, incloent-hi 
la previsió màxima de plantilla de personal; la naturalesa i les característiques dels llocs de 
treball de l’Agència, i els aspectes a què es refereix l’article 22 de la Llei 28/2006, de 18 de 
juliol.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 39  •  Dijous 14 de febrer de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 18

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

25
97

-C

4. La determinació dels recursos personals, materials i pressupostaris que 
l’Administració General de l’Estat ha d’aportar per a la consecució dels objectius, amb 
l’establiment del seu escenari plurianual.

5. Els efectes associats al grau de compliment dels objectius establerts quant als 
aspectes següents:

a) Suma de massa salarial destinada al complement de productivitat o concepte 
equivalent del personal laboral.

b) La definició dels criteris per a l’exigència de responsabilitat per la gestió al personal 
directiu i els mecanismes a través dels quals s’ha d’exigir.

6. El procediment a seguir per a la cobertura dels dèficits anuals que, si s’escau, es 
puguin produir per insuficiència dels ingressos reals respecte dels estimats i les 
conseqüències de responsabilitat en la gestió que, si s’escau, s’hagin de seguir d’aquests 
dèficits.

7. El procediment per a la introducció de les modificacions o adaptacions anuals que, 
si s’escau, siguin procedents.

Article 21. Modificacions i adaptacions anuals.

Si les modificacions o adaptacions anuals afecten els resultats a obtenir, o són 
conseqüència de plans generals d’acció addicionals al contracte vigent, se n’ha d’acordar 
la modificació mitjançant una ordre del ministre de la Presidència, dictada a proposta dels 
ministeris de Medi Ambient, d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda. En cas 
contrari, n’ha d’acordar la modificació el Consell Rector, amb l’informe previ dels anteriors 
ministeris.

Article 22. El pla d’acció anual.

1. A proposta del president de l’Agència, el Consell Rector ha d’aprovar, abans de l’1 
de febrer, el pla d’acció de l’any en curs en el marc del contracte de gestió i sobre la base 
dels recursos disponibles.

2. Amb independència del que assenyala l’apartat anterior, s’hi han de recollir, entre 
altres, les activitats i previsions següents:

a) La determinació per a l’any en curs de les activitats que l’Agència ha de desenvolupar 
en execució de les polítiques públiques de meteorologia i climatologia de competència de 
l’Estat que determina l’article 1 d’aquest Estatut.

b) D’acord amb el que preveu el contracte de gestió, l’assignació dels valors, per a 
l’esmentada anualitat, dels indicadors que permetin avaluar tant la gestió com el compliment 
d’objectius assolit per l’Agència.

CAPÍTOL V

Règim de recursos humans

Article 23. Règim jurídic del personal.

1. El personal de l’Agència queda vinculat a aquesta per una relació subjecta a les 
normes de dret administratiu o laboral que li siguin aplicables.

2. El personal funcionari es regeix per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic i la resta de la normativa aplicable als funcionaris públics de 
l’Administració General de l’Estat, amb les especialitats que preveuen la Llei 28/2006, de 
18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics i aquest Estatut.

El personal laboral es regeix pel Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, la resta de la normativa laboral, 
pels preceptes que li siguin aplicables de la Llei d’agències estatals i per l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.
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Article 24. Cobertura i ordenació dels llocs de treball de l’Agència Estatal de Meteorologia.

1. Els llocs de treball de l’Agència s’han de cobrir mitjançant els diferents procediments 
de selecció i provisió que preveu la normativa d’ocupació pública, tenint en compte, 
particularment, que quedi assegurat que l’Agència presti els serveis que presenten caràcter 
crític, en especial, els avisos sobre fenòmens meteorològics adversos, els relacionats amb 
la defensa nacional i el suport a la navegació aèria en els termes que requereixen els 
reglaments de la Unió Europea en matèria de cel únic europeu.

2. Sense perjudici del que preveuen els articles 26.2 i 27 d’aquest Estatut, la prestació 
de serveis a l’Estat pels funcionaris pertanyents al cos superior de meteorologia de l’Estat, 
al cos de diplomats en meteorologia de l’Estat i al cos d’observadors en meteorologia de 
l’Estat es desenvolupa en l’Agència Estatal de Meteorologia.

3. La relació de llocs de treball de l’Agència determina els elements bàsics d’aquests 
llocs en l’àmbit de l’article 74 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 de juny, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic i 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, així com dels articles 24 i 25 de l’esmentada Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
fins que entrin en vigor les lleis de funció pública que es dictin en desplegament i aplicació 
de l’esmentat Estatut bàsic de l’empleat públic.

4. La relació de llocs de treball l’ha d’elaborar la Comissió Permanent i l’ha d’aprovar 
el Consell Rector a proposta d’aquesta, dins del marc d’actuació en matèria de recursos 
humans que estableixi el contracte de gestió.

Article 25. Règim retributiu.

1. Els conceptes retributius del personal funcionari de l’Agència Estatal de Meteorologia 
són els que estableix la regulació de funció pública de l’Administració General de l’Estat, i 
les seves quanties són les que figurin en les corresponents relacions de llocs de treball, en 
el marc del contracte de gestió, i respectant, en tot cas, els límits quantitatius que estableixen 
les lleis anuals de pressupostos generals de l’Estat.

2. Les condicions retributives del personal laboral són les que estableixen el conveni 
col·lectiu aplicable i el respectiu contracte de treball, i les seves quanties es fixen d’acord 
amb el que estableix l’apartat anterior.

3. La quantia de la massa salarial destinada al complement de productivitat o concepte 
equivalent del personal laboral està en tot cas vinculada al grau de compliment dels 
objectius que fixa el contracte de gestió.

4. De conformitat amb el que s’estableix per a tots els empleats públics de 
l’Administració General de l’Estat, en compliment i desenvolupament del que preveu 
l’article 20 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el personal 
de l’Agència Estatal de Meteorologia ha de percebre, mitjançant l’establiment i l’aplicació 
d’un sistema d’avaluació de l’exercici, una part variable de les seves retribucions associada 
a la consecució de resultats de conformitat amb els objectius a què fa referència el paràgraf 
anterior, sense que en cap cas es pugui superar la quantia de la massa determinada 
segons el que disposi el contracte de gestió.

Article 26. Carrera professional.

1. El personal que presta serveis en l’Agència Estatal de Meteorologia desenvolupa 
la seva carrera professional de conformitat amb les previsions que estableix amb caràcter 
general la normativa de funció pública. L’Agència ha d’articular els mecanismes necessaris 
per fer efectiva la carrera professional de tot el seu personal, tenint en compte, 
particularment, l’especificitat dels cossos de meteorologia.

2. D’acord amb el que preveu l’article 21.2 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, en 
l’articulació de la carrera professional del personal de l’Agència, s’han de tenir en 
compte elements que permetin criteris d’homogeneïtat en relació amb altres agències 
del mateix àmbit, de manera que s’han de facilitar retribucions similars per a nivells 
professionals semblants i s’han de possibilitar les mesures de mobilitat entre el personal 
d’aquelles.
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Article 27. Reforçament de la capacitat professional.

En el marc del que preveu la normativa en matèria d’ocupació pública, l’Agència Estatal 
de Meteorologia ha de promoure l’adquisició i l’intercanvi d’experiència i habilitats tècniques 
pel seu personal en altres àmbits de l’Administració General de l’Estat i els organismes 
públics que hi són adscrits o que en depenen.

Article 28. Personal directiu.

El Consell Rector nomena els personal directiu i el fa cessar a proposta del president. 
El personal directiu s’ha de nomenar atenent criteris de competència professional i 
experiència, entre funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, mitjançant un procediment 
que garanteixi el mèrit, la capacitat i la publicitat. Quan així ho estableixin les normes 
internes de funcionament de l’Agència, el procés de provisió l’han de fer els òrgans de 
selecció especialitzats, que es constitueixin a aquest efecte, que han de formular una 
proposta motivada incloent-hi tres candidats.

CAPÍTOL VI

Règim patrimonial i contractació

Article 29. Règim patrimonial.

1. L’Agència Estatal de Meteorologia ha de disposar, per al compliment dels seus 
fins, d’un patrimoni propi, diferent del de l’Administració General de l’Estat, integrat pel 
conjunt de béns i drets de la seva titularitat.

2. Així mateix, queden adscrits a l’Agència per al compliment dels seus fins els béns 
del patrimoni de l’Estat de qualsevol titularitat que així s’acordi, de conformitat amb el que 
disposa la legislació del patrimoni de les administracions públiques.

Article 30. Béns propis.

L’Agència pot adquirir tota classe de béns i drets per qualsevol dels modes admesos 
en l’ordenament jurídic, i s’entén implícita l’afectació als fins de l’Agència dels béns mobles 
quan se n’aprovi l’adquisició.

L’adquisició de béns immobles o de drets sobre aquests requereix l’informe favorable 
previ del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Article 31. Béns adscrits.

L’adscripció i la desadscripció de béns per part de l’Administració General de l’Estat es 
regeix per la legislació del patrimoni de les administracions públiques, conservant la seva 
qualificació i titularitat jurídica originària, i correspon a l’Agència l’exercici de les competències 
demanials, així com la vigilància, protecció jurídica, defensa, administració, conservació, 
manteniment i altres actuacions que requereixi el correcte ús i utilització d’aquests i totes 
les prerrogatives referents al domini públic i als béns patrimonials de l’Estat que estiguin 
legalment establertes.

Si les comunitats autònomes amb les quals se subscrigui un conveni de col·laboració 
dels que preveu l’article 4.1.a) preveuen en la seva legislació la possibilitat d’afectar béns 
demanials de la seva titularitat a l’Administració General de l’Estat, aquesta es pot fer 
també a l’Agència Estatal de Meteorologia per a la seva dedicació a un ús o servei de la 
seva competència. Aquest supòsit de mutació de destinació entre administracions públiques 
no altera la titularitat dels béns ni la seva qualificació jurídica.

Article 32. Actuacions davant de tercers.

La representació de l’Agència en les actuacions relatives als seus béns i drets 
patrimonials correspon al seu president.
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Article 33. Inventari.

L’Agència ha de formar i mantenir actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant propis 
com adscrits, amb l’excepció dels de caràcter fungible. Si s’escau, l’inventari s’ha de revisar 
anualment amb referència al 31 de desembre i s’ha de sotmetre a l’aprovació de la Comissió 
Permanent del Consell Rector.

Article 34. Contractació.

La contractació de l’Agència es regeix per la normativa de contractes aplicable al sector 
públic.

CAPÍTOL VII

Mitjans economicofinancers i règim pressupostari, comptable i de control

Article 35. Finançament.

1. L’Agència Estatal de Meteorologia s’ha de finançar amb els recursos següents:

a) Les transferències consignades en els pressupostos generals de l’Estat.
b) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per les activitats o la 

prestació de serveis que pugui realitzar, en virtut de contractes, convenis o disposició 
legal, per a altres entitats, públiques o privades, o persones físiques.

c) Els ingressos provinents de l’alienació dels béns mobles i valors que constitueixin 
el seu patrimoni.

d) El rendiment procedent dels seus béns i valors.
e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències i llegats, i altres aportacions a 

títol gratuït d’entitats privades i de particulars.
f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del 

patrocini d’activitats o instal·lacions.
g) Les transferències corrents o de capital que procedeixin d’altres administracions o 

entitats públiques, nacionals o internacionals.
h) Els altres ingressos de dret públic o privat que se l’autoritzi a percebre, en particular 

retorns financers provinents de la seva participació en programes i projectes auspiciats per 
la Unió Europea i organismes internacionals.

i) Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït.

2. En la mesura que tingui capacitat per generar recursos propis suficients, l’Agència 
es pot finançar mitjançant l’obtenció de préstecs concedits amb càrrec als crèdits que 
preveu el capítol VIII dels pressupostos generals de l’Estat, adjudicats d’acord amb 
procediments de concurrència pública, destinats a projectes de recerca en matèria de 
meteorologia i climatologia. Aquest finançament s’ha d’ajustar a la limitació que estableixi 
en cada exercici la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

3. Els recursos que derivin de les lletres b), e), f) i h) de l’apartat 1 anterior, i no es 
prevegin inicialment en el pressupost de l’Agència, es poden destinar a finançar despeses 
més elevades mitjançant un acord del president de l’Agència, amb l’excepció de les 
despeses de personal, que requereixen autorització del ministre d’Economia i Hisenda.

4. L’Agència pot fer la contractació de pòlisses de crèdit o préstec, sempre que el 
saldo pendent no superi el 5 per cent del seu pressupost, quan això sigui necessari per 
atendre desfasaments temporals de tresoreria, entenent així les situacions de falta de 
liquiditat que es puguin produir de manera ocasional.

Article 36. Participació en societats mercantils o fundacions.

Per al millor compliment dels seus fins i amb un objecte coincident amb els seus 
objectius, l’Agència, d’acord amb el que estableixi el contracte de gestió, pot crear societats 
mercantils o fundacions, o participar-hi. Per fer-ho, és requisit imprescindible la pertinent 
aprovació de la proposta de creació o participació per part del Consell Rector. Si s’escau, 
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s’ha de sotmetre a l’autorització que preveuen l’article 169 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques o l’article 45 de la Llei 50/2002, 
de 26 de desembre, de fundacions, segons es tracti de societats mercantils estatals o de 
fundacions del sector públic estatal.

Article 37. Règim pressupostari.

1. A proposta del president, el Consell Rector ha d’aprovar l’avantprojecte de 
pressupost, conforme al que disposa el contracte de gestió o conforme a la seva proposta 
inicial a què es refereix l’article 19.3, i amb l’estructura que estableixi el Ministeri d’Economia 
i Hisenda, i l’ha de remetre al Ministeri de Medi Ambient per al seu examen i posterior 
trasllat al Ministeri d’Economia i Hisenda. Una vegada analitzat per aquest últim departament, 
l’avantprojecte s’ha d’incorporar al de pressupostos generals de l’Estat perquè l’aprovi el 
Consell de Ministres i per remetre’l a les Corts Generals.

El pressupost ha d’estar equilibrat i ha de tenir caràcter limitatiu pel seu import global. 
La seva especificació està determinada per l’agrupació orgànica, per programes i 
econòmica, si bé aquesta última amb caràcter estimatiu per a la distribució dels crèdits en 
categories, dins de cada programa, amb l’excepció dels corresponents a despeses de 
personal que en tot cas tenen caràcter limitatiu i vinculant per la seva quantia total, sense 
perjudici dels desglossaments necessaris als efectes de l’adequada comptabilització de la 
seva execució.

2. El president de l’Agència pot autoritzar totes les variacions pressupostàries que no 
afectin la quantia de les despeses de personal, ni la quantia global del pressupost. 
Igualment, el president pot autoritzar la variació de la quantia global, quan aquesta sigui 
finançada amb ingressos dels establerts en l’apartat 3 de l’article 35 per damunt dels 
inicialment pressupostats, o s’hagi efectuat el reconeixement del dret per part de l’Agència 
o hi hagi un compromís ferm d’aportació, sempre que l’ingrés es prevegi realitzar en el 
mateix exercici, donant-ne compte immediat a la Comissió de Control. En la resta de 
supòsits, l’autorització correspon al ministre d’Economia i Hisenda, a iniciativa del president 
i a proposta del Consell Rector.

3. Els romanents que resultin de la liquidació de l’exercici pressupostari no afectats 
al finançament del pressupost de l’exercici següent, es poden aplicar a l’esmentat 
pressupost d’ingressos i destinar-se a finançar increment de despeses, amb exclusió de 
les despeses de personal, per acord del president, donant-ne compte a la Comissió de 
Control. Els dèficits derivats de l’incompliment de les estimacions d’ingressos anuals s’han 
de compensar de la manera que prevegi el contracte de gestió.

4. L’execució del pressupost de l’Agència correspon al seu president, el qual ha de 
remetre a la Comissió de Control, mensualment, un estat d’execució pressupostària.

5. De les modificacions adoptades pel president de l’Agència, en funció de les 
competències atribuïdes en els apartats 2 i 3 del present article, se n’ha de donar compte 
a la Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Economia i Hisenda, perquè en 
prenguin nota.

Article 38. Comptabilitat.

1. L’Agència Estatal de Meteorologia ha d’aplicar els principis comptables públics 
que preveu l’article 122 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, 
així com el desenvolupament dels principis i les normes que estableix el Pla general de 
comptabilitat pública, per a la qual cosa ha de tenir un sistema d’informació economicofinancer 
i pressupostari que tingui per objecte mostrar, a través d’estats i informes, la imatge fidel 
del seu patrimoni, de la seva situació financera, dels resultats i de l’execució del 
pressupost.

2. L’Agència s’ha de dotar d’un sistema de comptabilitat de gestió que permeti 
efectuar el seguiment del compliment dels compromisos assumits en el contracte de gestió 
i d’un sistema de comptabilitat analítica que faciliti un coneixement adequat del cost de 
cadascun dels seus serveis i l’adopció de decisions quant a l’eficàcia i l’eficiència de les 
seves despeses.
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3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat estableix els requeriments 
funcionals i, si s’escau, els procediments informàtics que han d’observar les agències 
estatals per complir el que disposa l’article 29 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’acord 
amb el que disposa l’article 125 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària.

4. Els comptes anuals de l’Agència els ha de formular el president en el termini de 
tres mesos des del tancament de l’exercici econòmic. Una vegada auditats per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, s’han de sotmetre al Consell Rector, perquè els 
aprovi dins del primer semestre de l’any següent al qual es refereixin.

5. Una vegada aprovats pel Consell Rector, dins dels set mesos següents a la 
terminació de l’exercici econòmic, el president ha de rendir els comptes anuals al Tribunal 
de Comptes, mitjançant la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Article 39. Control de la gestió economicofinancera.

1. El control extern de la gestió economicofinancera de l’Agència correspon al Tribunal 
de Comptes d’acord amb la seva normativa específica.

2. El control intern de la gestió economicofinancera de l’Agència correspon a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i s’ha de fer sota les modalitats de control 
financer permanent i d’auditoria pública. El control financer permanent l’ha de fer la 
Intervenció Delegada en l’Agència.

3. Sense perjudici del control que estableixen els números anteriors, l’Agència ha 
d’estar sotmesa a un control d’eficàcia que ha d’exercir a través del seguiment del contracte 
de gestió el Ministeri de Medi Ambient. L’esmentat control té per finalitat comprovar el grau 
de compliment dels objectius i l’adequada utilització dels recursos assignats.

CAPÍTOL VIII

Disposicions i actes administratius i assistència jurídica

Article 40. Disposicions i actes administratius.

1. L’Agència ha de dictar les normes internes necessàries per al compliment del seu 
objecte i per al seu funcionament, que poden adoptar la forma de:

a) Resolucions, instruccions i circulars del president de l’Agència.
b) Resolucions del Consell Rector i de la seva Comissió Permanent, que han de ser 

subscrites pel president.

2. Els actes i les resolucions dictats pels òrgans de govern de l’Agència posen fi a la 
via administrativa, i són susceptibles d’impugnació en via contenciosa administrativa, 
sense perjudici del recurs potestatiu de reposició.

Article 41. Assistència jurídica.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 28/2006, de 
18 de juliol, l’assistència jurídica de l’Agència Estatal de Meteorologia, consistent en 
l’assessorament jurídic i en la representació i la defensa en judici, l’ha de dur a terme la 
seva assessoria jurídica, adscrita a la Presidència d’aquesta i a càrrec d’un advocat de 
l’Estat, dependent orgànicament i funcionalment de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció 
del Servei Jurídic de l’Estat, sense perjudici que en el marc del que estableixi el contracte 
de gestió, en funció de les necessitats de l’Agència, es pugui acordar la signatura d’un 
conveni d’assistència jurídica en els termes de l’article 14 del Reglament del Servei Jurídic 
de l’Estat, aprovat pel Reial decret 997/2003, de 25 de juliol.
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Disposició addicional única. Titulars de les direccions, dels departaments i de les 
delegacions territorials.

Els titulars de les direccions i dels departaments de l’Agència han de percebre el 
complement de destinació corresponent als llocs de treball de nivell 30.

Els titulars de les delegacions territorials tenen el nivell de complement de destinació 
que determini la relació de llocs de treball de l’Agència.

Disposició transitòria única. Contracte inicial de gestió.

Fins que s’aprovi el contracte inicial de gestió, l’actuació de l’Agència s’ha de dur a 
terme en el marc del pla inicial inclòs en la memòria aprovada, a la qual es refereix l’article 
3 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol.


