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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

7782 Reial decret 310/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula el règim retributiu del 
personal investigador funcionari de les escales científiques dels organismes 
públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i es crea la Comissió 
Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat Cientificotecnològica.

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, estableix a l’article 2.2, reiterant el que disposa la 
normativa vigent fins a aquesta data, que, en l’aplicació d’aquest Estatut al personal 
investigador, es poden dictar normes singulars per adequar-lo a les seves peculiaritats.

Sobre la base d’aquesta disposició, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació, regula la carrera professional del personal investigador funcionari 
i l’estructura al voltant d’un nou disseny d’escales científiques, que es reorganitzen per 
homogeneïtzar-ne el règim retributiu, de selecció i de promoció.

D’acord amb això, l’article 25.2 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, disposa que el personal 
investigador funcionari de carrera al servei dels organismes públics de recerca de 
l’Administració General de l’Estat s’agrupa en les escales científiques de professors de 
recerca d’organismes públics de recerca, investigadors científics d’organismes públics de 
recerca i científics titulars d’organismes públics de recerca, i hi afegeix que les escales 
científiques tenen el mateix règim retributiu, de selecció i de promoció.

Per la seva banda, la disposició addicional setena d’aquesta Llei 14/2011, d’1 de juny, 
determina que el personal investigador funcionari que s’integri en les escales de professors 
de recerca d’organismes públics de recerca, d’investigadors científics d’organismes públics 
de recerca i de científics titulars d’organismes públics de recerca té el sistema retributiu 
corresponent a les escales suprimides de professors de recerca del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, d’investigadors científics del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques i de científics titulars del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, respectivament, en els termes del que estableix aquesta Llei sobre la carrera 
professional del personal investigador funcionari.

En relació amb això, l’article 25.5 de la mateixa Llei introdueix, amb caràcter general, 
per al personal investigador funcionari, que s’integra en les escales científiques 
esmentades, conceptes retributius que, fins aleshores, només percebia el personal 
investigador funcionari de les escales suprimides del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques i el professorat universitari.

El sistema retributiu del personal investigador funcionari de les escales científiques 
suprimides del Consell Superior d’Investigacions Científiques és el que preveu l’Acord del 
Consell de Ministres de 23 de desembre de 1998, pel qual es regulen les retribucions 
complementàries de determinat personal investigador que presta els seus serveis al 
Consell Superior d’Investigacions Científiques, modificat per l’Acord del Consell de 
Ministres de 8 de juliol de 2005.

El sistema retributiu del personal investigador funcionari de les escales científiques 
dels organismes públics de recerca produeix efectes econòmics des de l’1 de gener de 
2018, d’acord amb la disposició addicional trenta-novena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

D’altra banda, la disposició final desena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, preceptua que 
el Govern, a proposta del Ministeri de Ciència i Innovació suprimit, ha de dictar en l’àmbit 
de les seves competències les disposicions necessàries per a l’execució i el desplegament 
del que estableix aquesta Llei.
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A aquests efectes, el Reial decret 355/2018, de 6 de juny, pel qual es reestructuren els 
departaments ministerials, que estableix una nova estructura ministerial, disposa, a l’article 
18, que correspon al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats la proposta i l’execució 
de la política del Govern en matèria de recerca científica, desenvolupament tecnològic i 
innovació en tots els sectors.

En el marc normatiu esmentat, aquest Reial decret té per objecte la regulació del règim 
retributiu del personal investigador funcionari de les escales científiques dels organismes 
públics de recerca de l’Administració General de l’Estat, regulació que s’ha de fer tenint en 
compte les característiques i peculiaritats que presenten tant la prestació del servei públic 
de la recerca com el règim d’aquest personal, peculiaritats que, de manera evident, han de 
tenir reflex en el règim retributiu.

També és objecte del Reial decret la creació i regulació de la Comissió Avaluadora de 
l’Exercici de l’Activitat Cientificotecnològica, als efectes del reconeixement del component 
per mèrits investigadors del complement específic de les retribucions del personal 
investigador funcionari afectat per aquesta disposició, així com l’atribució a la Comissió 
Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora de l’organisme autònom Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació del reconeixement del component per activitat 
investigadora del complement de productivitat, d’acord amb el que preveu l’article 19.2 de 
l’Estatut de l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, 
aprovat pel Reial decret 1112/2015, d’11 de desembre.

Amb aquesta norma es vol, així mateix, fomentar i reconèixer l’excel·lència, la qualitat 
i la millora contínua en les activitats professionals del personal investigador funcionari al 
servei dels organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

En línia amb això, el Reial decret regula un sistema objectiu per avaluar l’exercici de 
l’activitat d’aquest personal investigador funcionari, adequat als criteris de transparència, 
objectivitat, imparcialitat i no discriminació que estableix la Llei 14/2011, d’1 de juny, a 
efectes, entre d’altres, de la carrera professional horitzontal i de la percepció de retribucions 
complementàries.

En el procés d’elaboració del Reial decret s’han consultat l’agència estatal Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, MP (CSIC), l’Institut Nacional de Tècnica 
Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), l’Institut de Salut Carles III, OA, MP (ISCIII), 
l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, OA, MP (IGME), l’Institut Espanyol d’Oceanografia, 
OA, MP (IEO), el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques, 
OA, MP (CIEMAT), l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, OA, 
MP (INIA) i l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC), tots els quals són organismes públics 
de recerca de l’Administració General de l’Estat, l’organisme autònom Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, el Ministeri de Defensa i les organitzacions sindicals 
amb representació en l’àmbit de la Mesa General de Negociació de l’Administració General 
de l’Estat per al personal funcionari.

Aquest Reial decret, que està inclòs en el Pla anual normatiu de 2018, s’adequa als 
principis de bona regulació de conformitat amb els quals han d’actuar les administracions 
públiques en l’exercici de la potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 
129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Ciència, Innovació i Universitats, 
d’Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 d’abril de 2019,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte del Reial decret és regular el règim retributiu del personal investigador 
funcionari de les escales científiques que preveu l’article 25.2 de la Llei 14/2011, d’1 de 
juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, al servei dels organismes públics de recerca 
de l’Administració General de l’Estat.

Així mateix, és objecte del Reial decret la creació i la regulació de la Comissió 
Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat Cientificotecnològica.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret és aplicable al personal investigador funcionari de les escales 
científiques de professors de recerca d’organismes públics de recerca, d’investigadors 
científics d’organismes públics de recerca i de científics titulars d’organismes públics de 
recerca, al servei dels organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

2. El personal investigador a què es refereix l’apartat anterior ha de ser retribuït 
únicament pels conceptes que regula aquest Reial decret.

CAPÍTOL II

Estructura de les retribucions

Secció 1a Disposició general

Article 3. Règim retributiu.

Les retribucions del personal investigador funcionari de carrera inclòs en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reial decret s’estructuren de la manera següent:

1. Retribucions bàsiques, que es regeixen pel que preveu 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.

2. Pagues extraordinàries, de conformitat amb el text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic.

3. Retribucions complementàries:

a) Complement de destinació.
b) Complement específic.
c) Complement de productivitat.
d) Gratificacions per serveis extraordinaris, d’acord amb la regulació establerta amb 

caràcter general per al conjunt de funcionaris de l’Administració General de l’Estat.

4. Així mateix, aquest personal pot percebre les indemnitzacions corresponents per 
raó de servei i la indemnització per residència, en els supòsits i les condicions que 
determina la regulació establerta amb caràcter general per al conjunt de funcionaris de 
l’Administració General de l’Estat.
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Secció 2a Retribucions complementàries

Article 4. Complement de destinació.

1. El complement de destinació és el corresponent al nivell del lloc de treball que 
s’exerceixi o el que correspongui al grau personal consolidat, de conformitat amb el que 
preveuen sobre això, per als funcionaris acollits al text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, les lleis de pressupostos generals de l’Estat successives.

2. El nivell del complement de destinació dels llocs de treball assignat a cadascuna 
de les escales científiques és el següent:

a) Nivell 29 per als professors de recerca d’organismes públics de recerca.
b) Nivell 28 per als investigadors científics d’organismes públics de recerca.
c) Nivell 27 per als científics titulars d’organismes públics de recerca.

Article 5. Complement específic.

1. La quantia del complement específic resulta de la suma total dels imports dels tres 
components següents:

a) Component ordinari.
b) Component per mèrits investigadors.
c) Component d’excel·lència científica.

La quantia dels components d’aquest complement es merita mensualment.
2. El component ordinari es correspon amb l’assignat al lloc de treball.
La quantia anual d’aquest component dels llocs de treball assignat al personal 

investigador funcionari en cadascuna de les escales científiques es fixa en:

a) 14.503,16 euros per als professors de recerca d’organismes públics de recerca.
b) 10.591,56 euros per als investigadors científics d’organismes públics de recerca.
c) 6.855,38 euros per als científics titulars d’organismes públics de recerca.

3. El component per mèrits investigadors.
La quantia d’aquest component es determina d’acord amb el següent:

a) El personal investigador funcionari de carrera de les escales científiques pot 
sotmetre a avaluació l’exercici de les activitats dutes a terme en organismes públics de 
recerca de l’Administració General de l’Estat en règim de dedicació a temps complet cada 
cinc anys, o un període equivalent si ha prestat servei en règim de dedicació a temps 
parcial.

Aquesta avaluació s’ha de sol·licitar directament a la Comissió Avaluadora de l’Exercici 
de l’Activitat Cientificotecnològica que preveu l’article 8, per a la seva valoració.

b) En l’avaluació de l’exercici, s’han de tenir en compte els mèrits del personal 
investigador en els àmbits de recerca, de desenvolupament tecnològic, de direcció, de 
gestió i de transferència del coneixement de les activitats i tasques dutes a terme al llarg 
de tota la seva carrera professional en els organismes públics de recerca esmentats, 
d’acord amb els criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no discriminació.

Així, es valora, entre d’altres, la participació en projectes de recerca d’àmbit nacional i 
internacional, amb finançament públic o privat; en projectes de col·laboració publicoprivats; 
en comandes de gestió, en encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis 
personificats, i en encàrrecs de les administracions públiques espanyoles; en programes 
de formació de personal investigador, i en activitats de difusió de la ciència, el coneixement 
i la tecnologia.

Així mateix, l’avaluació s’ha d’ajustar als criteris generals d’avaluació aprovats per la 
Secretaria General de Coordinació de Política Científica del Ministeri de Ciència, Innovació 
i Universitats, a proposta de la Comissió esmentada, i publicats en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».
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c) L’avaluació de l’exercici només pot ser objecte d’una de les qualificacions 
següents, favorable o no favorable.

Un cop superada favorablement l’avaluació, el personal investigador adquireix i 
consolida, per cadascuna de les avaluacions, fins al límit màxim que fixa l’article 7.7, un 
tram del component per mèrits investigadors, que es merita mensualment, de les quanties 
anuals següents:

1r 1.892,64 euros per als professors de recerca d’organismes públics de recerca.
2n 1.712,62 per als investigadors científics d’organismes públics de recerca.
3r 1.533,00 euros per als científics titulars d’organismes públics de recerca.

d) Les avaluacions de la Comissió Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat 
Cientificotecnològica es fan una sola vegada l’any, i a aquest efecte les persones 
interessades han de formular les seves sol·licituds abans del 31 de desembre de l’any en 
què es compleixi el període pertinent a avaluar. Si s’escau, els efectes econòmics 
corresponents s’inicien l’1 de gener de l’any següent al de la presentació de les sol·licituds 
encara que l’avaluació es resolgui amb posterioritat a aquesta data.

Els efectes econòmics que, si s’escau, derivin de les sol·licituds que es presentin 
posteriorment al 31 de desembre de l’any en què es compleixi el període pertinent a 
avaluar s’inicien l’1 de gener de l’any següent al de la presentació d’aquestes.

El termini de resolució i notificació de les sol·licituds és com a màxim de sis mesos, 
comptats a partir de la data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds establert en 
la convocatòria corresponent.

e) El personal investigador que canviï d’escala científica conserva en la nova escala 
el component per mèrits investigadors que tingui adquirit en l’escala anterior, al qual se li 
acumulen els que pugui obtenir en avaluacions successives. En tot cas, aquest component 
s’abona en les quanties que corresponguin a l’escala en què els components esmentats 
es van reconèixer.

4. El component d’excel·lència científica.
Aquest component s’obté per cadascuna de les avaluacions favorables de l’activitat 

investigadora aconseguida d’acord amb el que preveu l’article 6.1.
La seva quantia anual es fixa en:

a) 1.021,68 euros per als professors de recerca d’organismes públics de recerca.
b) 893,52 euros per als investigadors científics d’organismes públics de recerca.
c) 819,12 euros per als científics titulars d’organismes públics de recerca.

Aquest component s’abona en les quanties que corresponguin a l’escala en què el 
component esmentat es va reconèixer, independentment del fet que el personal 
investigador hagi canviat d’escala.

Article 6. Complement de productivitat.

1. El personal investigador funcionari de carrera té dret a percebre un component del 
complement de productivitat per l’activitat investigadora duta a terme, que es merita 
mensualment, i la quantia del qual es determina d’acord amb el següent:

a) El personal investigador funcionari de carrera pot sotmetre l’activitat investigadora 
duta a terme cada sis anys en règim de dedicació a temps complet, o un període equivalent 
si ha prestat serveis en règim de dedicació a temps parcial, a una avaluació en què es jutja 
el rendiment de la tasca investigadora duta a terme durant el període esmentat.

b) Aquesta avaluació l’efectua la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat 
Investigadora de l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació, d’acord amb els criteris establerts per aquesta.
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c) Un cop superada favorablement l’avaluació, el personal investigador adquireix i 
consolida, per cadascuna de les avaluacions, fins al límit màxim que fixa l’article 7.7, un 
tram d’aquest component del complement de productivitat de les quanties anuals següents.

1r 1.892,64 euros per als professors de recerca d’organismes públics de recerca.
2n 1.712,62 euros per als investigadors científics d’organismes públics de recerca.
3r 1.533,00 euros per als científics titulars d’organismes públics de recerca.

Mitjançant una ordre del Ministeri d’Hisenda, signada per la Secretaria d’Estat de 
Pressupostos i Despeses, per delegació del titular d’aquest departament, s’autoritzen els 
imports d’aquest component del complement de productivitat.

d) El personal investigador que canviï d’escala científica conserva en la nova escala 
el component per activitat investigadora del complement de productivitat que tenia assignat 
en l’escala anterior, al qual se li acumulen els que pugui obtenir en avaluacions successives. 
En tot cas, aquest component s’abona en les quanties que corresponguin a l’escala en què 
els components esmentats es van reconèixer.

2. Aquest personal investigador també pot percebre, si s’escau, i amb l’autorització 
prèvia del Ministeri d’Hisenda, un component del complement de productivitat per la seva 
participació en la consecució i el compliment dels objectius de l’organisme en funció dels 
indicadors fixats sobre això en el seu pla estratègic o d’actuació segons que correspongui, 
en els termes i amb les condicions que l’òrgan competent de cada organisme públic de 
recerca de l’Administració General de l’Estat estableixi.

3. Així mateix, el personal investigador pot percebre, si s’escau, i amb l’autorització 
prèvia del Ministeri d’Hisenda, incentius al rendiment generats en els estats de despeses 
del pressupost a partir del finançament obtingut mitjançant, entre d’altres, ingressos 
derivats de contractes, de comandes de gestió, d’encàrrecs dels poders adjudicadors a 
mitjans propis personificats, de convenis, de cessió de drets de la propietat industrial o 
intel·lectual, de cursos d’especialització o pels recursos rebuts per al desenvolupament de 
projectes científics o tecnològics com a conseqüència de la participació en convocatòries 
competitives, públiques o privades, nacionals, internacionals o de la Unió Europea.

La percepció, si s’escau, d’aquest component del complement de productivitat es fa en 
els termes i amb les condicions que l’òrgan competent de cada organisme públic de 
recerca de l’Administració General de l’Estat estableixi.

CAPÍTOL III

Normes comunes de les avaluacions

Article 7. Normes comunes de les avaluacions per determinar el component per mèrits 
investigadors del complement específic i el component per activitat investigadora del 
complement de productivitat.

1. Per poder sol·licitar ser avaluat per a la determinació del component per mèrits 
investigadors del complement específic i del component per activitat investigadora del 
complement de productivitat, s’ha d’estar en situació de servei actiu.

2. Es considera equivalent a la situació de servei actiu, als efectes de sol·licitar les 
avaluacions, el període de temps en què el personal investigador funcionari hagi estat en 
les situacions de serveis especials, i d’excedència en les modalitats per cura de familiars, 
per raó de violència de gènere i per raó de violència terrorista que preveu l’article 89.1 del 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Tenen, també, aquesta consideració les situacions d’excedència temporal a què es 
refereix l’article 17.3 i 4 de la Llei 14/2011, d’1 de juny.

3. El període d’activitat duta a terme en els organismes públics de recerca prèviament 
a adquirir la condició de funcionari de carrera es considera prestat en l’escala en què 
s’hagi ingressat com a tal.
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4. Quan es canviï d’escala científica abans de completar el temps necessari per a 
una avaluació, la fracció de temps transcorregut en l’escala antiga es considera temps de 
serveis prestats en la nova.

5. Als efectes del còmput d’anys per obtenir el dret a ser avaluat, el temps en què 
s’hagin prestat serveis en règim de dedicació diferent de la de temps complet o assimilat 
es computa aplicant-hi el coeficient reductor del 0,5.

6. Els períodes valorats negativament no poden ser objecte posteriorment d’una nova 
sol·licitud d’avaluació. Tanmateix, el personal investigador a qui s’hagi avaluat negativament 
l’últim període d’activitat investigadora presentat pot construir un nou període, de sis anys, 
amb alguns dels anys ja avaluats negativament en l’última sol·licitud formulada i, almenys, 
tres de posteriors a aquells. Aquest règim no és aplicable en el supòsit d’avaluació única 
que preveu la disposició addicional segona.

7. En cap cas, la quantia anual dels components per mèrits investigadors i 
d’excel·lència científica del complement específic, ni la del component per activitat 
investigadora del complement de productivitat, no pot excedir el resultat de superar 
favorablement sis avaluacions i del reconeixement de sis trams.

8. En les avaluacions s’ha de tenir en compte el que disposa l’apartat 4 de la 
disposició addicional tretzena de la Llei 14/2011, d’1 de juny.

CAPÍTOL IV

Comissió Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat Cientificotecnològica

Article 8. Naturalesa, fins i objectius.

1. Es crea la Comissió Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat Cientificotecnològica, 
d’ara endavant la Comissió, adscrita a la Secretaria General de Coordinació de Política 
Científica, com a òrgan col·legiat de caràcter cientificotècnic.

2. La seva finalitat principal és l’avaluació de l’exercici de l’activitat cientificotecnològica 
duta a terme pel personal investigador funcionari en els organismes públics de recerca de 
l’Administració General de l’Estat.

3. Constitueix l’objectiu de la Comissió estimular i reconèixer l’excel·lència, la qualitat 
i la millora contínua en les activitats professionals del personal investigador funcionari al 
servei dels organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

4. La Comissió esmentada s’ha de constituir en el termini d’un mes des de l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret.

Article 9. Funcions.

1. La Comissió té les funcions següents:

a) Avaluar, a instància del personal investigador funcionari, l’exercici de les activitats 
dutes a terme en organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat en 
els àmbits que assenyala l’article 5.3.b).

b) Proposar a la Secretaria General de Coordinació de Política Científica els criteris 
generals d’avaluació, per a la seva aprovació.

c) Resoldre sobre la concessió o denegació dels trams del component per mèrits 
investigadors del complement específic, sotmesos a avaluació.

d) Determinar el nombre de camps científics a què es refereix l’article 11.3, la seva 
denominació i les àrees adscrites a aquests.

e) Aprovar o rebutjar la proposta de nomenaments de president i de vocals 
especialistes dels comitès assessors a què es refereix l’article 11.3.

f) Les altres que, com a òrgan cientificotècnic, li pugui encarregar la Secretaria 
General de Coordinació de Política Científica.

2. Els acords que adopti la Comissió no posen fi a la via administrativa i, en 
conseqüència, poden ser objecte d’un recurs d’alçada davant la persona titular de la 
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Secretaria General de Coordinació de Política Científica, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Article 10. Composició.

1. La Comissió està integrada pels membres següents:

a) El president, que és la persona titular de la Sub-direcció General de Coordinació 
d’Organismes Públics de Recerca.

b) Els vocals es nomenen per un termini màxim de tres anys:

1r Tres representants del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, amb rang de 
sub-director general o equivalent, dos dels quals designats per la persona titular de la 
Secretaria General de Coordinació de Política Científica i un per la persona titular de la 
Subsecretaria del departament.

2n Un representant de cadascun dels organismes públics de recerca de 
l’Administració General de l’Estat, designat per la persona titular de la direcció d’aquests 
entre el personal investigador funcionari de carrera de les escales científiques.

3r Un vocal de l’organisme autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació, amb rang de sub-director general o equivalent, designat per la persona titular 
de la direcció d’aquesta.

4t Cinc persones expertes en R+D+I, designades per la persona titular de la 
Secretaria General de Coordinació de Política Científica.

5è Un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals amb representació 
en l’àmbit de la Mesa General de Negociació en l’Administració General de l’Estat, 
pertanyent al grup A, subgrup A1, de l’àmbit de la recerca, designat per aquestes.

2. La designació dels membres de la Comissió s’ha d’ajustar a la normativa vigent i 
n’ha de garantir la idoneïtat professional i una composició equilibrada entre dones i homes, 
excepte per raons fundades i objectives, degudament motivades.

3. La persona titular de la secretaria de la Comissió, amb veu però sense vot, és un 
funcionari de la Secretaria General de Coordinació de Política Científica, designat pel 
president de la Comissió.

Article 11. Funcionament.

1. La Comissió exerceix les seves funcions reunida en ple. El ple de la Comissió està 
integrat pel president i tots els vocals.

2. El funcionament de la Comissió es regeix pel que estableix aquest Reial decret i 
per les normes que pugui aprovar la Comissió amb caràcter intern per al millor exercici de 
les seves funcions, i en el que no preveuen aquestes disposicions, pel que preveuen les 
seccions 3a i 4a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.

3. La Comissió ha de sol·licitar l’assessorament dels membres de la comunitat 
científica a través de comitès assessors, per camps científics.

La proposta de membres dels comitès assessors la fa el president de la Comissió 
Avaluadora, escoltades les persones titulars de les direccions dels organismes públics de 
recerca de l’Administració General de l’Estat, entre personal investigador funcionari, que 
tingui acreditats, almenys, deu anys d’antiguitat en les escales científiques.

La Comissió pot constituir fins a un màxim de vuit comitès assessors. Cada comitè 
assessor es compon d’un president i de tres vocals.

4. La Comissió es reuneix almenys un cop l’any en sessió ordinària. El president pot 
acordar reunions extraordinàries tantes vegades com sigui necessari per a l’exercici de les 
funcions que té encomanades, a iniciativa pròpia o a petició, almenys, d’un terç dels seus 
membres.
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5. Els acords de la Comissió, que han de ser motivats, s’adopten per majoria de vots 
dels assistents. En cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president.

6. En els supòsits de vacant, absència o malaltia, el president de la Comissió és 
substituït per un dels vocals representants del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

7. Les cinc persones expertes en R+D+I, vocals de la Comissió, han d’informar dels 
recursos d’alçada en relació amb les sol·licituds d’avaluació de l’exercici.

Article 12. Ús de mitjans electrònics.

1. La Comissió ha de promoure, en el seu funcionament, la utilització de mitjans 
electrònics, en particular, pel que fa a la convocatòria de les reunions, la comunicació de 
l’ordre del dia i l’accés a la documentació produïda en el curs dels treballs d’aquest òrgan.

2. Així mateix, la Comissió pot adoptar acords utilitzant mitjans electrònics, amb 
respecte als tràmits essencials que estableixen els articles 17 i 18.1 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre.

Disposició addicional primera. Activitat avaluable.

1. Té la consideració d’activitat avaluable, als efectes de l’avaluació de l’exercici a la 
qual es refereix l’article 5.3.a), la duta a terme pel personal investigador funcionari en 
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat, al llarg de tota la seva 
carrera professional.

2. Té la consideració d’activitat investigadora avaluable, als efectes del que disposa 
l’article 6.1, la duta a terme amb posterioritat a l’obtenció de la llicenciatura o el grau, 
acreditada amb un contracte de contingut científic o amb un nomenament en un centre de 
recerca, espanyol o estranger, la recerca duta a terme en universitats reconegudes 
legalment, així com la duta a terme en hospitals públics i altres entitats del Sistema 
Nacional de Salut.

Disposició addicional segona. Primeres avaluacions per a la determinació del nombre de 
trams del component per mèrits investigadors del complement específic i del 
component per activitat investigadora del complement de productivitat.

1. La determinació del nombre de trams del component per mèrits investigadors del 
complement específic i del component per activitat investigadora del complement de 
productivitat, que es puguin reconèixer al personal investigador funcionari per l’activitat 
duta a terme fins al 31 de desembre de 2017, s’efectua, quan se sol·liciti per primera 
vegada, a través d’una avaluació per a l’exercici de l’activitat, i d’una altra per a l’avaluació 
de tota la tasca investigadora duta a terme pel sol·licitant, sense que, en cap cas, 
s’excedeixi el límit que estableix l’article 7.7.

Per a la primera avaluació del personal investigador afectat per aquest Reial decret, 
s’han de tenir en compte les peculiaritats de l’activitat cientificotècnica duta a terme en els 
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

2. Les convocatòries per a aquestes avaluacions s’han de fer al llarg de l’any 2019 i 
s’han de resoldre durant el primer semestre del 2020, amb efectes econòmics des de l’1 
de gener de 2018.

Disposició addicional tercera. Retribucions complementàries del personal investigador 
funcionari procedent de les escales científiques suprimides del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, i integrat en les escales científiques d’organismes públics 
de recerca.

1. El nombre de trams dels components per mèrits investigadors i d’excel·lència 
científica del complement específic i el nombre de trams del component per activitat 
investigadora del complement de productivitat, que percebi el personal investigador 
funcionari de carrera procedent de les escales científiques suprimides del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, i integrat en les escales científiques d’organismes públics de 
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recerca que presti serveis en aquest organisme públic, queden consolidats a l’entrada en 
vigor del Reial decret.

Els mèrits valorats en les diferents avaluacions per a l’obtenció dels trams dels 
components consolidats no es poden sotmetre novament a avaluació per a l’obtenció de 
nous trams.

2. El personal investigador funcionari a què es refereix l’apartat 1, que a l’entrada en 
vigor del Reial decret estigui prestant serveis en un organisme públic de recerca de 
l’Administració General de l’Estat diferent de l’agència estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, MP, i de l’Institut d’Astrofísica de Canàries té dret a percebre 
els components per mèrits investigadors i d’excel·lència científica del complement específic 
i el component per activitat investigadora del complement de productivitat que tingui 
reconeguts, amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2018.

Així mateix, té dret a sotmetre a avaluació l’activitat duta a terme en l’organisme públic 
de recerca en el qual es trobi.

Disposició addicional quarta. Retribucions complementàries del personal investigador 
funcionari que presta serveis a l’Institut d’Astrofísica de Canàries.

El nombre de trams del component per mèrits investigadors del complement específic 
i el nombre de trams del component per activitat investigadora del complement de 
productivitat, que percebi el personal investigador funcionari de les escales científiques 
d’organismes públics de recerca que presti serveis a l’Institut d’Astrofísica de Canàries, 
queden consolidats a l’entrada en vigor del Reial decret.

Els mèrits valorats en les diferents avaluacions per a l’obtenció dels trams dels 
components consolidats no es poden sotmetre novament a avaluació per a l’obtenció d’uns 
nous trams.

Disposició addicional cinquena. Component per activitat investigadora del complement 
de productivitat reconegut al personal investigador funcionari de les escales científiques 
d’organismes públics de recerca, procedent de l’escala suprimida d’investigadors 
titulars dels organismes públics de recerca.

El nombre de trams del component per activitat investigadora del complement de 
productivitat que hagin estat reconeguts al personal investigador funcionari de les escales 
científiques d’organismes públics de recerca procedent de l’escala suprimida 
d’investigadors titulars dels organismes públics de recerca, per la Comissió Nacional 
Avaluadora de l’Activitat Investigadora, amb posterioritat a l’1 de gener de 2014, tenen 
efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2018.

Els mèrits valorats en les diferents avaluacions per a l’obtenció dels trams dels 
components consolidats no es poden sotmetre novament a avaluació per a l’obtenció d’uns 
nous trams.

Disposició addicional sisena. Efectes econòmics de les avaluacions favorables en 
situacions equivalents a la de servei actiu.

Els efectes econòmics de les avaluacions favorables reconegudes al personal 
investigador funcionari en les situacions equivalents a la de servei actiu que preveu l’article 
7.2 no s’inicien fins al moment del seu reingrés a un organisme públic de recerca de 
l’Administració General de l’Estat.

Disposició addicional setena. No increment de despesa pública a causa de la creació de 
la Comissió Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat Cientificotecnològica.

El funcionament de la Comissió Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat 
Cientificotecnològica s’ha d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i materials ja 
existents a la Secretaria General de Coordinació de Política Científica, per la qual cosa la 
seva creació no ha de comportar un increment de la despesa pública.
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Disposició addicional vuitena. Limitacions a l’increment de despesa en incentius al 
rendiment del personal investigador funcionari de les escales científiques dels 
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

Els imports d’incentius al rendiment que s’autoritzin al personal investigador funcionari 
de les escales científiques dels organismes públics de recerca de l’Administració General 
de l’Estat en virtut del que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 6 no poden comportar 
un increment en les quanties globals autoritzades pel Ministeri d’Hisenda amb anterioritat 
a l’aprovació d’aquest Reial decret, sense perjudici de les variacions retributives que, si 
s’escau, s’estableixin per les lleis anuals de pressupostos generals de l’Estat.

Disposició addicional novena. Referències.

Les referències relatives a les retribucions que conté el Reial decret s’entenen sempre 
fetes a retribucions íntegres.

Disposició transitòria primera. Aplicació del nou sistema retributiu.

El nou règim retributiu produeix efectes retroactius a l’1 de gener de 2018, d’acord amb 
el que estableix la disposició addicional trenta-novena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

Disposició transitòria segona. Complement personal transitori.

Al personal investigador funcionari que, com a conseqüència de l’aplicació del règim 
retributiu que regula aquest Reial decret, es vegi afectat per una disminució de les seves 
retribucions en còmput anual, li és aplicable un complement personal transitori, d’acord 
amb la disposició addicional setena, apartat 4, de la Llei 14/2011, d’1 de juny.

Aquest complement ha de ser absorbit pels increments retributius que derivin de 
l’aplicació d’aquest Reial decret, així com per qualsevol futura millora retributiva, sense 
perjudici dels criteris que estableixin les lleis de pressupostos generals de l’Estat 
corresponents.

Als efectes de l’absorció d’aquest complement que preveu el paràgraf anterior, no es 
consideren el sou, els triennis, els components del complement de productivitat a què es 
refereixen els apartats 2 i 3 de l’article 6, ni les gratificacions per serveis extraordinaris.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret, i en particular:

1. L’Acord del Consell de Ministres de 23 de desembre de 1998, pel qual es regulen 
les retribucions complementàries de determinat personal investigador que presta els seus 
serveis al Consell Superior d’Investigacions Científiques, sense perjudici del que preveu la 
disposició final quarta respecte de la Comissió d’Avaluació d’Àmbit Científic del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques.

2. Els apartats 2 i 3 de l’article 33 de l’Estatut de l’agència estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre.

Disposició final primera. Variació anual de les retribucions.

A les quanties de les retribucions que fixa aquest Reial decret els són aplicables, a 
partir del 2019, les variacions retributives que estableixin amb caràcter general les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat o altres normes reguladores de les retribucions del 
personal al servei del sector públic, sense perjudici de l’increment retributiu addicional lligat 
a l’increment del producte interior brut (PIB) que pugui resultar, si s’escau, de l’aplicació de 
les previsions de l’article 3.2, segon paràgraf, del Reial decret llei 24/2018, de 21 de 
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desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic.

Disposició final segona. Modificacions pressupostàries.

El Ministeri d’Hisenda ha de procedir a la modificació dels crèdits que requereixi 
l’aplicació del Reial decret.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’autoritza els ministres de Ciència, Innovació i Universitats i d’Hisenda, en l’àmbit de 
les seves competències respectives, per dictar, si s’escau, les disposicions necessàries 
per a l’execució i el desplegament del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Supressió de la Comissió d’Avaluació d’Àmbit Científic del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques.

La Comissió d’Avaluació d’Àmbit Científic del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques queda suprimida per pèrdua d’efectes quan es constitueixi la Comissió 
Avaluadora de l’Exercici de l’Activitat Cientificotecnològica.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 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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