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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
8446 Reial decret 622/2014, de 18 de juliol, pel qual es modifiquen l’Estatut de 

l’Institut Espanyol d’Oceanografia, aprovat pel Reial decret 1950/2000, d’1 de 
desembre, l’Estatut de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i 
Alimentària, aprovat pel Reial decret 1951/2000, d’1 de desembre, l’Estatut 
del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, 
aprovat pel Reial decret 1952/2000, d’1 de desembre, l’Estatut de l’Institut 
Geològic i Miner d’Espanya, aprovat pel Reial decret 1953/2000, d’1 de 
desembre, i l’Estatut de l’Institut de Salut Carles III, aprovat pel Reial decret 
375/2001, de 6 d’abril, per a la seva adaptació al que disposa el Reial decret 
451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims 
responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

L’article 13 del Reial decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es reestructuren 
els departaments ministerials, estableix que correspon al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat la proposta i execució de la política del Govern en matèria de recerca 
científica, desenvolupament tecnològic i innovació en tots els sectors.

Per la seva banda, l’article 10.7 del Reial decret 345/2012, de 10 de febrer, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Economia i Competitivitat i es 
modifica el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura 
orgànica bàsica dels departaments ministerials, disposa l’adscripció al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació, entre d’altres, dels següents organismes públics de 
recerca: l’Institut Espanyol d’Oceanografia, l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia 
Agrària i Alimentària, el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i 
Tecnològiques, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, i l’Institut de Salut Carlos III.

L’article 6.1 del Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim 
retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres 
entitats, determina que correspon al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques la 
classificació de les entitats integrants del sector públic estatal, de conformitat amb la seva 
naturalesa i els criteris que preveu l’article 5. A l’article 6.2, s’afegeix que, llevat de 
disposició legal en contra, el nombre màxim de membres del consell d’administració i 
òrgans superiors de govern o administració d’aquestes entitats no pot excedir els 15 
membres a les del grup 1, els 12 membres a les del grup 2, i els 9 membres a les del grup 
3.

D’altra banda, la disposició final tercera del Reial decret 451/2012, de 5 de març, 
disposa que les entitats han d’adoptar les mesures necessàries per adaptar els seus 
estatuts o normes de funcionament intern al que preveu el Reial decret en el termini 
màxim de tres mesos comptats des de la comunicació de la classificació.

Per Ordre de 6 de juny de 2012 del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques 
s’aprova la classificació dels organismes autònoms, d’acord amb el Reial decret 451/2012, 
de 5 de març.

De conformitat amb aquesta Ordre, l’Institut Espanyol d’Oceanografia, l’Institut 
Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, el Centre d’Investigacions 
Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, i 
l’Institut de Salut Carlos III, estan inclosos en el grup 2 de la classificació dels organismes 
autònoms.

D’acord amb aquesta, és necessari adequar el nombre màxim de membres del 
Consell Rector dels organismes públics de recerca esmentats al paràgraf anterior, per 
adaptar-lo al que estableix el Reial decret 451/2012, de 5 de març.
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A aquest efecte, i segons el que disposen els articles 62.3 i 63.3 de la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, és procedent 
modificar l’Estatut de l’Institut Espanyol d’Oceanografia, aprovat pel Reial decret 
1950/2000, d’1 de desembre; l’Estatut de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia 
Agrària i Alimentària (INIA), aprovat pel Reial decret 1951/2000, d’1 de desembre; l’Estatut 
del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), 
aprovat pel Reial decret 1952/2000, d’1 de desembre; l’Estatut de l’Institut Geològic i 
Miner d’Espanya, aprovat pel Reial decret 1953/2000, d’1 de desembre; i l’Estatut de 
l’Institut de Salut Carlos III, aprovat pel Reial decret 375/2001, de 6 d’abril.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Economia i Competitivitat i de la ministra de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 18 de juliol de 2014,

DISPOSO:

Article primer. Modificació de l’Estatut de l’Institut Espanyol d’Oceanografia, aprovat 
pel Reial decret 1950/2000, d’1 de desembre.

L’article 5 de l’Estatut de l’Institut Espanyol d’Oceanografia, aprovat pel Reial decret 
1950/2000, d’1 de desembre, queda redactat de la manera següent:

«Article 5. El Consell Rector.

1. El Consell Rector està integrat per:

a) El president, que és el titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) El vicepresident primer, que és el titular de la Direcció de l’IEO.
c) El vicepresident segon, que és el titular de la Direcció General de Recursos 

Pesquers i Aqüicultura del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
d) Els vocals.

2. Són vocals del Consell Rector:

a) Dos representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb rang 
mínim de director general, proposats pel titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) El titular de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

c) Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 
rang mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

d) Dos representants de les comunitats autònomes amb litoral, membres de 
la Conferència Sectorial de Pesca, proposats per la Conferència Sectorial de 
Pesca. La durada del seu mandat és de quatre anys.

e) Dos representants del sector pesquer i aqüicultor, proposats pel titular de la 
Presidència de l’IEO entre les organitzacions més representatives d’aquest sector. 
La durada del seu mandat és de quatre anys.

f) Un científic de reconegut prestigi en l’àmbit oceanograficopesquer, proposat 
pel titular de la Direcció de l’IEO, que pot ser personal científic de l’IEO. La durada 
del seu mandat és de quatre anys.

3. Els vocals els nomena el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
4. La designació dels vocals s’ha d’ajustar a la normativa vigent i ha de 

garantir la seva idoneïtat professional i una composició equilibrada entre dones i 
homes.
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5. Actua com a secretari del Consell Rector el titular de la Secretaria General 
de l’IEO, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

6. El Consell Rector, que és convocat pel president, es reuneix almenys un 
cop l’any en sessió ordinària. El president pot acordar reunions extraordinàries 
tantes vegades com sigui necessari per a l’acompliment de les funcions que el 
Consell Rector té encomanades, a iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç 
dels seus membres.»

Article segon. Modificació de l’Estatut de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia 
Agrària i Alimentària (INIA), aprovat pel Reial decret 1951/2000, d’1 de desembre.

L’article 5 de l’Estatut de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i 
Alimentària, aprovat pel Reial decret 1951/2000, d’1 de desembre, queda redactat de la 
manera següent:

«Article 5. El Consell Rector.

1. El Consell Rector està integrat per:

a) El president, que és el titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) El vicepresident, que és el titular de la Direcció de l’INIA.
c) Els vocals.

2. Són vocals del Consell Rector:

a) Dos representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb rang 
mínim de subdirector general, proposats pel titular de la Secretaria d’Estat de 
Recerca, Desenvolupament i Innovació.

b) Dos representants del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb rang mínim de subdirector general, proposats pel titular del Departament.

c) Un representant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
rang mínim de subdirector general, proposat pel titular del Departament.

d) Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 
rang mínim de subdirector general, proposat pel titular del Departament.

e) El vicepresident primer de la Comissió Coordinadora de Recerca Agrària, 
en representació de les comunitats autònomes. La durada del seu mandat és de 
quatre anys.

f) Un representant de les organitzacions professionals agràries, proposat per 
aquestes. La durada del seu mandat és de quatre anys.

g) Un representant d’entitats, de centres de R+D o d’empreses privades que 
col·laborin habitualment en les activitats de l’INIA, proposat pel titular de la 
Presidència de l’INIA. La durada del seu mandat és de quatre anys.

h) Un científic de reconegut prestigi en l’àmbit agroalimentari, proposat pel 
titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació. La durada 
del seu mandat és de quatre anys.

3. Els vocals els nomena el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
4. La designació dels vocals s’ha d’ajustar a la normativa vigent i ha de 

garantir la seva idoneïtat professional i una composició equilibrada entre dones i 
homes.

5. Actua com a secretari del Consell Rector el titular de la Secretaria General 
de l’INIA, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

6. El Consell Rector, que és convocat pel president, es reuneix almenys un 
cop l’any en sessió ordinària. El president pot acordar reunions extraordinàries 
tantes vegades com sigui necessari per a l’acompliment de les funcions que el 
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Consell Rector té encomanades, a iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç 
dels seus membres.»

Article tercer. Modificació de l’Estatut del Centre d’Investigacions Energètiques, 
Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), aprovat pel Reial decret 1952/2000, d’1 
de desembre.

L’article 5 de l’Estatut del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals 
i Tecnològiques, aprovat pel Reial decret 1952/2000, d’1 de desembre, queda 
redactat de la manera següent:

«Article 5. El Consell Rector.

1. El Consell Rector està integrat per:

a) El president, que és el titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) El vicepresident, que és el titular de la Direcció General del CIEMAT.
c) Els vocals.

2. Són vocals del Consell Rector:

a) Dos representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb rang 
mínim de director general, proposats pel titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) Un representant del Ministeri de la Presidència, amb rang mínim de director 
general, proposat pel titular del Departament.

c) Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 
rang mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

d) Un representant del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb rang 
mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

e) Un representant del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb rang mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

f) Un representant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb rang 
mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

g) Un representant del Consell de Seguretat Nuclear, proposat pel seu 
president.

h) Dos representants d’institucions, de centres de R+D privats o d’empreses 
energètiques que tinguin relació amb les activitats de R+D del CIEMAT, proposats 
pel titular de la presidència del CIEMAT. La durada del seu mandat és de quatre 
anys.

3. Els vocals els nomena el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
4. La designació dels vocals s’ha d’ajustar a la normativa vigent i ha de 

garantir la seva idoneïtat professional i una composició equilibrada entre dones i 
homes.

5. Actua com a secretari del Consell Rector el titular de la Subdirecció General 
de Relacions Institucionals i Transferència del Coneixement del CIEMAT, que 
assisteix a les reunions amb veu però sense vot.»

Article quart. Modificació de l’Estatut de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, aprovat 
pel Reial decret 1953/2000, d’1 de desembre.

L’article 5 de l’Estatut de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, aprovat pel Reial decret 
1953/2000, d’1 de desembre, queda redactat de la manera següent:
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«Article 5. El Consell Rector.

1. El Consell Rector està integrat per:

a) El president, que és el titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) El vicepresident, que és el titular de la Direcció de l’IGME.
c) Els vocals.

2. Són vocals del Consell Rector:

a) Dos representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb rang 
mínim de subdirector general, proposats pel titular de la Secretaria d’Estat de 
Recerca, Desenvolupament i Innovació.

b) Un representant del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb rang 
mínim de subdirector general, proposat pel titular del Departament.

c) Un representant del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb rang mínim de subdirector general, proposat pel titular del Departament.

d) Un representant del Ministeri de Foment, amb rang mínim de subdirector 
general, proposat pel titular del Departament.

e) Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 
rang mínim de subdirector general, proposat pel titular del Departament.

f) El titular de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
g) Un expert en matèries relacionades amb les competències de l’organisme, 

d’institucions o d’empreses privades, proposat pel titular de la Direcció de l’IGME. 
La durada del seu mandat és de quatre anys.

h) Dos representants del personal que duguin a terme la seva activitat laboral 
a l’IGME: un és el titular de la Presidència de la Junta de Personal i, l’altre, el titular 
de la Presidència del Comitè d’Empresa.

3. Els vocals els nomena el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
4. La designació dels vocals s’ha d’ajustar a la normativa vigent i ha de 

garantir la seva idoneïtat professional i una composició equilibrada entre dones i 
homes.

5. Actua com a secretari del Consell Rector el titular de la Secretaria General 
de l’IGME, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.»

Article cinquè. Modificació de l’Estatut de l’Institut de Salut Carlos III, aprovat pel Reial 
decret 375/2001, de 6 d’abril.

L’article 7 de l’Estatut de l’Institut de Salut Carlos III, aprovat pel Reial decret 375/2001, 
de 6 d’abril, queda redactat de la manera següent:

«Article 7. El Consell Rector.

1. El Consell Rector està compost per:

a) El president, que és el titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) El vicepresident primer, que és el titular de la Secretaria General de Sanitat 
i Consum.

c) El vicepresident segon, que és el titular de la Direcció de l’Institut de Salut 
Carlos III.

d) Els vocals.

2. Són vocals del Consell Rector:
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a) Dos representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb rang 
mínim de director general, proposats pel titular de la Secretaria d’Estat de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.

b) Dos representants del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
rang mínim de director general, proposats pel titular del Departament.

c) Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 
rang mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

d) Un representant del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb rang 
mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

e) Un representant del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb rang mínim de director general, proposat pel titular del Departament.

f) Un representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, amb rang mínim 
de director general, proposat pel titular del Departament.

g) Un representant de les comunitats autònomes, proposat pel Consell de 
Política Científica, Tecnològica i d’Innovació. El seu mandat és de dos anys.

3. Els vocals els nomena el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
4. La designació dels vocals s’ha d’ajustar a la normativa vigent i ha de 

garantir la seva idoneïtat professional i una composició equilibrada entre dones i 
homes.

5. Actua com a secretari del Consell Rector el titular de la Secretaria General 
de l’Institut de Salut Carlos III, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

6. Els titulars de les vicepresidències substitueixen el titular de la Presidència 
i exerceixen les funcions d’aquest en cas de vacant, absència o malaltia. En primer 
lloc la substitució l’exerceix el titular de la Vicepresidència Primera, i si no, el titular 
de la Vicepresidència Segona.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de juliol de 2014.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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