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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS
404

Reial decret 1/2017, de 13 de gener, pel qual es modifica el Reial decret
1067/2015, de 27 de novembre, pel qual es crea l’Agència Estatal de Recerca
i se n’aprova l’Estatut.

El Reial decret 1067/2015, de 27 de novembre, va crear l’Agència Estatal de Recerca,
agent finançador previst a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la
innovació, com a instrument per a la modernització de la gestió pública de les polítiques
estatals de R+D a Espanya, que s’encarrega del finançament, l’avaluació, la concessió i el
seguiment de les actuacions de recerca científica i tècnica.
La disposició transitòria tercera del Reial decret esmentat garanteix, per part de l’actual
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, la continuïtat en la prestació dels serveis
comuns i fins al moment en què l’Agència els pugui prestar per si mateixa, i estableix un
termini de sis mesos des de la posada en funcionament de l’Agència.
L’Agència Estatal de Recerca, d’acord amb la disposició addicional primera del mateix
Reial decret, es va constituir el passat dia 20 de juny de 2016, amb la reunió constitutiva
del seu Consell Rector. Tenint en compte totes dues disposicions, la prestació dels serveis
comuns per part del Ministeri d’adscripció quedava establerta per al període comprès entre
aquesta data de constitució i el 20 de desembre de 2016.
No obstant això, davant l’escenari de pressupostos generals de l’Estat prorrogats a
l’inici del present exercici 2017, l’Agència encara no disposa d’un pressupost propi, la qual
cosa limita de manera important la capacitat per adquirir l’autonomia que li permeti prestar
per si mateixa els serveis comuns. És per això que es fa necessari ampliar el període de
prestació d’aquests serveis des del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat fins que
es produeixi la circumstància de disposar d’un pressupost propi.
Per la seva banda, la disposició transitòria quarta del Reial decret 1067/2015, de 27 de
novembre, regula el règim pressupostari aplicable a l’Agència mentre no disposi d’un
pressupost propi aprovat mitjançant una norma amb rang de llei, i és convenient aclarir el
context en què té lloc la pròrroga per a 2017 dels pressupostos generals de l’Estat de
l’any 2016, que afecta els crèdits pressupostaris dels serveis corresponents a tres òrgans
suprimits pel Reial decret esmentat.
En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i del
ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat, i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres a la reunió del dia 13 de gener de 2017,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1067/2015, de 27 de novembre, pel qual es
crea l’Agència Estatal de Recerca i se n’aprova l’Estatut.
El Reial decret 1067/2015, de 27 de novembre, pel qual es crea l’Agència Estatal de
Recerca i se n’aprova l’Estatut, queda redactat en els termes següents:
U.

La disposició transitòria tercera queda redactada en els termes següents:
«Els serveis generals i comuns del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
han de continuar exercint, en relació amb l’Agència Estatal de Recerca, les
competències que tenien atribuïdes respecte als òrgans i les unitats que se
suprimeixen fins que l’Agència disposi d’un pressupost propi aprovat mitjançant una
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norma amb rang de llei, sense perjudici del que disposa la disposició addicional
cinquena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.»
Dos.

La disposició transitòria quarta queda redactada en els termes següents:

«Mentre l’Agència Estatal de Recerca no disposi d’un pressupost propi aprovat
mitjançant una norma amb rang de llei, les seves despeses s’han d’imputar en la
forma i amb càrrec als crèdits previstos en els serveis corresponents a la Secretaria
d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació i a les suprimides Secretaria
General de Ciència, Tecnologia i Innovació, Direcció General de Recerca Científica
i Tècnica i Direcció General d’Innovació i Competitivitat, així com amb càrrec als
crèdits previstos per a l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i
Alimentària.
Mentre l’Agència Estatal de Recerca no disposi d’un pressupost propi, no s’ha
d’alterar l’estructura pressupostària vigent, i l’Agència ha de dur a terme la seva
actuació d’acord amb el règim pressupostari, de comptabilitat i control i de rendició
de comptes aplicable als serveis corresponents del Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat i a l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, en
els termes que preveuen les lleis de pressupostos generals de l’Estat anuals i la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.»
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, 13 de gener de 2017.
FELIPE R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència
i per a les Administracions Territorials,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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