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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

5817 Reial decret 240/2019, de 5 d’abril, pel qual es modifica l’Estatut del Centre 
Espanyol de Metrologia, aprovat pel Reial decret 1342/2007, d’11 d’octubre.

El Centre Espanyol de Metrologia (CEM) és un organisme autònom adscrit a la 
Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme. Va ser creat per la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1991, d’acord amb el que preveu la Llei 3/1985, de 18 de març, 
de metrologia, i és el màxim òrgan tècnic en el camp de la metrologia a Espanya. El seu 
Estatut el va aprovar el Reial decret 1342/2007, d’11 d’octubre.

Les funcions principals del CEM són proposar la definició de les unitats legals de 
mesura, de conformitat amb el sistema internacional d’unitats; la realització d’experiments 
físics necessaris per materialitzar i conservar els patrons nacionals de mesura; establir i 
desenvolupar les cadenes oficials de calibratge per dotar de traçabilitat metrològica les 
mesures que es fan, entre d’altres, en l’àmbit industrial, científic, mediambiental i de la 
salut; actuar com a organisme de control metrològic; elaborar les disposicions normatives 
en matèria de metrologia; representar Espanya davant les organitzacions internacionals de 
metrologia; la recerca i el desenvolupament en matèria metrològica, i la formació 
d’especialistes en metrologia.

Des de l’aprovació de l’Estatut del CEM l’any 2007, han tingut lloc nombroses 
modificacions normatives de caràcter general, com l’entrada en vigor de les lleis 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o de caràcter específic en l’àmbit 
metrològic, com l’aprovació de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia, l’objecte 
de la qual és l’establiment i l’aplicació del sistema legal d’unitats de mesura, així com la 
fixació dels principis i de les normes generals a què s’han d’ajustar l’organització i el règim 
jurídic de l’activitat metrològica a Espanya.

A més, la Unió Europea va publicar la Directiva 2014/31/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l’harmonització de les legislacions dels estats 
membres en matèria de comercialització d’instruments de pesada de funcionament no 
automàtic (refosa), i la Directiva 2014/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre l’harmonització de les legislacions dels estats membres en matèria 
de comercialització d’instruments de mesura (refosa), que es van introduir en el nostre 
ordenament jurídic mitjançant el Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desplega 
la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.

A aquests canvis reguladors és necessari afegir-hi l’orientació necessària de la 
metrologia nacional cap a l’estructura de recerca, desenvolupament i innovació, 
desplegada per la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, per 
afrontar els reptes estratègics nacionals en aquesta matèria amb vista a l’any 2020.

Tots aquests canvis reguladors i d’enfocament importants fan necessari portar a terme 
una modificació de l’Estatut del Centre Espanyol de Metrologia per adaptar-lo a les noves 
previsions que contenen les normes esmentades, la qual cosa és l’objecte d’aquest Reial 
decret.

Entre les novetats principals que s’inclouen en l’Estatut del Centre Espanyol de 
Metrologia, que justifiquen la seva modificació, destaquen les següents:

En primer lloc, el Centre Espanyol de Metrologia redueix el nombre de membres del 
seu Consell Rector dels vint actuals a un màxim de nou en aplicació del que estableix la 
disposició final tercera del Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim 
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retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres 
entitats.

En segon lloc, es porten a terme altres modificacions relatives a les funcions del Centre 
Espanyol de Metrologia, s’adapta el nomenament del director del CEM a l’article 100 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que preveu que el «nomenament dels titulars dels òrgans dels 
organismes autònoms es regeix per les normes aplicables a l’Administració General de 
l’Estat»; a l’estructura de les divisions que el formen; al personal investigador, i se li 
atribueixen nous recursos econòmics, com poden ser els rebuts de persones físiques o 
jurídiques com a conseqüència del patrocini d’activitats i instal·lacions.

Finalment, s’atribueix la condició de mitjà propi al CEM, i es compleixen els requisits 
que estableix l’article 86 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Aquest Reial decret s’ajusta als principis de bona regulació que conté la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i 
eficiència, en tant que persegueix un interès general perquè contribueix a la millor prestació 
de serveis del Centre Espanyol de Metrologia a la societat i a la millora dels seus resultats, 
compleix estrictament el manament que estableix l’article 129 de la Llei esmentada i és 
coherent amb l’ordenament jurídic i permet una gestió més eficient dels recursos públics.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, de la 
ministra d’Hisenda i de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, d’acord amb el Consell 
d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 d’abril 
de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’Estatut del Centre Espanyol de Metrologia, aprovat pel Reial 
decret 1342/2007, d’11 d’octubre.

L’Estatut del Centre Espanyol de Metrologia, aprovat pel Reial decret 1342/2007, d’11 
d’octubre, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifiquen el títol i els apartats 1, 3 i 4 de l’article 1, amb la redacció següent:

«Article 1. Naturalesa jurídica, adscripció i denominació.

1. El Centre Espanyol de Metrologia, de conformitat amb el que estableix 
l’article 60 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’ordre social, és un organisme autònom dels que preveu l’article 98 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, adscrit orgànicament al 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d’Indústria 
i de la Petita i Mitjana Empresa, en virtut del que estableix l’article 6.6 del Reial 
decret 998/2018, de 3 d’agost, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

3. Correspon al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la 
Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, la direcció estratègica, 
l’avaluació i el control dels resultats de la seva activitat, com també el control 
d’eficàcia, que es duu a terme a través de la inspecció de serveis departamental 
d’acord amb el que estableix l’article 85.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sense 
perjudici del control que estableix en aquest respecte la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.

4. La denominació de l’organisme és Centre Espanyol de Metrologia, OA, MP».
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Dos. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Règim jurídic.

El Centre Espanyol de Metrologia es regeix pel que preveuen la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; l’article 100 de la 
Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1991, 
en el que no s’oposi a les lleis esmentades; la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de 
metrologia; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; per aquest Estatut, i per 
les altres disposicions aplicables als organismes autònoms de l’Administració 
General de l’Estat.»

Tres. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Fins.

D’acord amb el que disposen l’article 100.3 de la Llei 31/1990, de 27 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1991, i l’article 17 de la 
Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia, el Centre Espanyol de Metrologia 
té com a fins:

a) La custòdia i conservació dels patrons nacionals de mesura.
b) L’establiment i el desenvolupament de les cadenes oficials de calibratge.
c) L’exercici de les funcions de l’Administració General de l’Estat en el control 

metrològic de l’Estat.
d) El manteniment del Registre de control metrològic.
e) L’execució de projectes de recerca i desenvolupament en matèria 

metrològica.
f) La formació d’especialistes en metrologia.
g) L’impuls del desenvolupament del sistema metrològic nacional.»

Quatre. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Funcions.

1. Per al compliment dels fins que enumera l’article anterior, i en el mateix 
àmbit que els correspon, el Centre Espanyol de Metrologia exerceix les funcions 
següents:

a) L’obtenció, la realització, la definició i la conservació dels patrons nacionals 
de les unitats de mesura.

b) La designació de laboratoris associats al Centre Espanyol de Metrologia i 
dipositaris de patrons nacionals.

c) La designació de laboratoris col·laboradors que, sense ser dipositaris de 
patrons nacionals, duguin a terme activitats metrològiques en magnituds o rangs de 
mesura determinats que requereixen instal·lacions de disseny i especificacions 
singulars.

d) El compliment dels requisits que estableix l’Acord de reconeixement mutu 
subscrit pels instituts nacionals de metrologia pertanyents a la Convenció del metre.

e) La formalització de convenis de col·laboració i cooperació en metrologia 
amb entitats públiques i privades i l’exercici de la direcció i coordinació dels treballs 
corresponents.

f) L’establiment i la coordinació de les cadenes oficials de calibratge.
g) La prestació de serveis de calibratge, assaig i assessorament als usuaris de 

la metrologia.
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h) L’estudi i la preparació dels avantprojectes de disposicions legals en matèria 
metrològica.

i) La gestió i el manteniment del Registre de control metrològic.
j) La redacció de les directrius tècniques i de coordinació en metrologia legal.
k) La realització dels assajos corresponents a les diferents fases de control 

metrològic.
l) L’actuació com a Secretaria Tècnica del Consell Superior de Metrologia.
m) L’actuació com a organisme notificat, de control metrològic i autoritzat de 

verificació metrològica a què es refereix l’article 19 de la Llei 32/2014, de metrologia.
n) L’exercici de les funcions de l’Administració General de l’Estat en el control 

metrològic de l’Estat.
o) La realització de projectes de recerca i desenvolupament per a la realització 

de nous patrons nacionals i materials de referència.
p) La difusió i transferència de tecnologia.
q) La formació d’especialistes en metrologia, la impartició de cursos, seminaris 

i jornades pel mateix CEM o en col·laboració amb universitats, altres administracions 
públiques i altres organismes i empreses.

r) La representació d’Espanya en les organitzacions internacionals de 
metrologia, sense perjudici de les competències que corresponen al Ministeri d’Afers 
Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

s) L’elaboració i publicació de manuals, procediments, guies relatives a 
instruments de mesura i altres publicacions sobre metrologia.

t) La promoció de la metrologia com a eina fonamental de la infraestructura de 
la qualitat.

u) L’exercici de les responsabilitats assumides amb els organismes de 
normalització i certificació i les entitats d’acreditació com a agents de la 
infraestructura de la qualitat industrial.

v) La gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i el manteniment de la carta de 
serveis de l’organisme.

w) Dictar laudes arbitrals en casos litigiosos, quan se li requereixi oficialment.
x) La realització, a petició de les autoritats en matèria de trànsit i seguretat 

viària, d’assajos voluntaris d’equips que, encara que siguin fora de l’àmbit del control 
metrològic, estiguin relacionats amb equips, sistemes o parts d’aquests que sí que 
siguin dins d’aquest àmbit, com ara els de captació i reproducció d’imatges.

y) Qualsevol altra activitat que redundi en benefici dels seus fins.

2. El Centre Espanyol de Metrologia, d’acord amb el que disposa l’article 17.4 
de la Llei 32/2014, és l’organisme de cooperació administrativa en matèria 
metrològica per a l’intercanvi d’informació amb els organismes homòlegs designats 
a aquest efecte per la resta dels estats membres de la Unió Europea i amb la 
Comissió Europea, així com amb les administracions públiques competents en 
relació amb els procediments d’avaluació de la conformitat i la vigilància del mercat 
dels instruments sotmesos a control metrològic de l’Estat.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«1. La presidència de l’organisme l’exerceix el titular de la Secretaria General 
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.»

Sis. Els apartats 1 i 3 de l’article 7 queden redactats de la manera següent:

«1. Els actes i les resolucions del president, dictats en l’exercici de les potestats 
administratives que té atribuïdes, posen fi a la via administrativa. Contra aquests 
actes i resolucions s’hi pot interposar un recurs davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu, sense perjudici del recurs potestatiu de reposició que 
preveu l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.
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3. Els procediments de responsabilitat patrimonial s’han de resoldre d’acord 
amb el que estableix l’article 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.»

Set. Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 i s’hi introdueix un nou apartat 5 de la manera 
següent:

«4. El Consell Rector està integrat pels membres següents:

President: el president del CEM.
Vicepresident: el director del CEM.
Vocals:

a) Un representant, amb nivell de sub-director general o assimilat, designat per 
la subsecretaria del departament corresponent, de cadascun dels ministeris de: 
Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; Hisenda; Foment, i Política Territorial i 
Funció Pública.

b) L’advocat de l’Estat cap de l’Assessoria Jurídica del Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme.

c) Dues persones nomenades per la persona titular de la Secretaria General 
d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, una de les quals de prestigi reconegut en 
l’àmbit de l’acreditació, normalització i qualitat industrial i l’altra entre membres de 
prestigi reconegut en la comunitat científica metrològica.

5. Actua com a secretari del Consell Rector, amb veu però sense vot, el 
secretari general del CEM, que no té la condició de membre del Consell.»

Vuit. L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«1. El director del Centre Espanyol de Metrologia, que té la categoria de sub-
director general, és nomenat i cessat per ordre del ministre d’Indústria, Comerç i 
Turisme, a proposta de la persona titular de la Secretaria General d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa, entre funcionaris de carrera de cossos o escales del 
subgrup A1, en els termes que preveu l’article 67 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.»

Nou. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Altres òrgans.

1. Com a òrgans responsables dependents del director, i amb les competències 
que se’ls assignen, hi ha les unitats següents:

a) Divisió de Magnituds Mecàniques i Enginyeria.
b) Divisió de Magnituds Energètiques, Medi Ambient i Salut.
c) Secretaria General.

2. Correspon, sota la supervisió del director, a la Divisió de Magnituds 
Mecàniques i Enginyeria l’exercici de les funcions que atribueix al Centre Espanyol 
de Metrologia l’article 4, en les àrees de Longitud i Enginyeria de Precisió, Massa, 
Magnituds Mecàniques i Mesures Dinàmiques, així com l’assistència al director en 
les funcions pròpies d’aquest.

3. Correspon, sota la supervisió del director, a la Divisió de Magnituds 
Energètiques, Medi Ambient i Salut l’exercici de les funcions que atribueix al Centre 
Espanyol de Metrologia l’article 4, en les àrees de Termodinàmica i Medi Ambient, 
Electricitat i Energia, Química i Salut, així com l’assistència al director en les funcions 
pròpies d’aquest.

4. Corresponen a la Secretaria General, sota la supervisió del director, les 
funcions següents:

a) La gestió pressupostària dels ingressos i les despeses, la realització dels 
cobraments i pagaments, la gestió de la tresoreria, la tramitació dels expedients de 
contractació, així com la gestió patrimonial del CEM.
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b) La gestió de recursos humans, el règim interior, els assumptes generals i la 
planificació i l’execució de la política de prevenció de riscos laborals.

c) La gestió i dotació de mitjans informàtics, a més de l’anàlisi, el disseny, 
l’impuls, el manteniment i la gestió de les eines informàtiques necessàries per al 
desenvolupament dels processos necessaris propis de les funcions del Centre 
Espanyol de Metrologia.

d) La gestió dels assumptes horitzontals que no es corresponguin amb 
competències específicament atribuïdes a altres unitats del Centre Espanyol de 
Metrologia.

5. Els titulars dels òrgans a què es refereix aquest article són nomenats i 
cessats del seu càrrec d’acord amb el nivell del lloc, en la forma establerta per als 
funcionaris de l’Administració General de l’Estat i d’acord amb la relació de llocs de 
treball corresponent.»

Deu. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Personal investigador.

1. El Centre Espanyol de Metrologia pot, dins de les disponibilitats 
pressupostàries, contractar en règim laboral personal investigador per a la realització 
de programes d’investigació, en els termes que preveu la Llei 14/2011, d’1 de juny, 
de la ciència, la tecnologia i la innovació.

2. El personal investigador del Centre Espanyol de Metrologia té dret a 
participar en els beneficis que obtinguin les entitats per a les quals presta serveis, 
com a conseqüència de l’eventual explotació dels resultats de l’activitat de recerca, 
desenvolupament o innovació en què hagi participat. La participació esmentada no 
té en cap cas la consideració de retribució o salari per al personal investigador.

3. El personal investigador del Centre Espanyol de Metrologia està subjecte 
als deures del personal investigador que recull l’article 15 de la Llei 14/2011, d’1 de 
juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, sense perjudici dels deures que 
estableix el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, així com dels restants que siguin 
aplicables al personal de les administracions públiques.»

Onze. L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Recursos econòmics.

1. Els béns i mitjans econòmics del Centre Espanyol de Metrologia són els 
següents:

a) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.
b) Els productes i les rendes del patrimoni esmentat.
c) Les consignacions específiques que tingui assignades en els pressupostos 

generals de l’Estat.
d) Les transferències corrents o de capital procedents de les administracions 

o entitats públiques.
e) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per les activitats 

que pugui dur a terme, en virtut de contractes, convenis o disposicions legals, per a 
altres entitats, públiques o privades, o persones físiques.

f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència 
del patrocini d’activitats i instal·lacions.

g) Les taxes que recapti en la realització de les seves comeses.
h) Les donacions, les herències i els llegats i altres aportacions d’entitats 

públiques o privades i de particulars.
i) Els altres ingressos de dret públic o privat que estigui autoritzada a percebre.
j) Qualssevol altres recursos que se li puguin atribuir.
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2. Són ingressos de dret privat els que el Centre Espanyol de Metrologia 
percebi per la prestació de serveis o la realització d’activitats que li són pròpies en 
règim de dret privat.»

Dotze. L’article 19 queda redactat de la manera següent:

«Article 19. Règim de contractació.

1. D’acord amb el que preveu l’article 99 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, el règim de contractació de l’organisme autònom 
Centre Espanyol de Metrologia és el que estableix la legislació aplicable als 
contractes subscrits pel sector públic.

2. El Centre Espanyol de Metrologia té la condició de mitjà propi i servei tècnic 
de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes i entitats de dret públic, 
que li poden encarregar la realització de treballs i tasques incardinades en l’àmbit de 
les seves competències.

3. Els encàrrecs, que són d’execució obligatòria per al Centre Espanyol de 
Metrologia, han d’estar definits, segons els casos, en projectes, memòries o altres 
documents tècnics i s’han de valorar de conformitat amb les tarifes o retribucions 
que defineix el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Les tarifes esmentades es 
calculen de manera que representin els costos de realització.

Abans de formular l’encàrrec, els òrgans competents han d’aprovar els 
documents esmentats i han de fer els preceptius tràmits tècnics, jurídics, 
pressupostaris i de control i aprovació de la despesa. L’encàrrec de cada actuació 
obligatòria l’ha de comunicar formalment l’òrgan encomanant, que hi ha de fer 
constar, a més dels antecedents que siguin procedents, la denominació d’aquesta, 
el termini de realització, l’import, la partida pressupostària corresponent i, si s’escau, 
les anualitats en què es financi amb les quanties respectives, així com el director 
designat per a l’actuació a dur a terme. També se li ha de facilitar el document en 
què es defineixi aquesta actuació, amb el pressupost detallat.

La comunicació en què s’encarrega una actuació al Centre Espanyol de 
Metrologia significa l’ordre per iniciar-la. El Centre Espanyol de Metrologia ha de dur 
a terme les seves actuacions de conformitat amb el document de definició que 
l’òrgan ordenant li faciliti i ha de seguir les indicacions del director designat per a 
cada actuació.

Finalitzada l’actuació, se n’ha de fer el reconeixement i la comprovació en els 
termes establerts legalment, i s’ha d’estendre el document corresponent i procedir a 
la seva liquidació en el termini dels sis mesos següents.

4. El Centre Espanyol de Metrologia, atesa la seva condició de mitjà propi de 
l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes i entitats de dret públic, no 
pot participar en licitacions públiques convocades per aquests, sense perjudici que, 
quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte 
d’aquestes.

5. El Centre Espanyol de Metrologia pot requerir en les seves actuacions 
obligatòries la col·laboració d’empresaris particulars en els termes que preveu la 
normativa aplicable a la contractació del sector públic, sense que l’import de la 
col·laboració esmentada pugui ser igual o superior al 50 per cent de l’import total del 
projecte, subministrament o servei encomanat.

6. En tot el que no prevegi aquest article i el que no regulin expressament els 
encàrrecs s’hi aplica, analògicament, el que disposa la normativa de contractació del 
sector públic per resoldre els dubtes i les llacunes que sorgeixin en relació amb les 
incidències de caràcter tècnic que es plantegin en l’execució dels encàrrecs duts a 
terme pel Centre Espanyol de Metrologia. En cap cas no hi són aplicables els 
aspectes que, per la seva naturalesa, siguin incompatibles amb el caràcter 
instrumental de la relació.»
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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, 5 d’abril de 2019.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Igualtat,

CARMEN CALVO POYATO
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