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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
11162 Reial decret 925/2015, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut 

Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

En l’àmbit del Ministeri de Defensa, l’execució de la política i del planejament de la 
recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) l’han efectuat dos organismes 
autònoms, amb una configuració diferencial en relació amb els fins, i, així mateix, dues 
unitats administratives integrades en l’estructura d’aquell departament. En efecte, d’una 
banda, l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), que és un 
organisme autònom adscrit a la Secretaria d’Estat de Defensa i que, a més, té la 
consideració d’organisme públic de recerca (OPR) de l’Administració General de l’Estat, 
d’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació, i l’organisme autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El 
Pardo (CEHIPAR), que està adscrit al ministeri esmentat, si bé a través de la Direcció 
General d’Armament i Material (DGAM); de l’altra, l’Institut Tecnològic «La Marañosa» 
(ITM), que depèn de la Direcció General esmentada, i el Laboratori d’Enginyers de l’Exèrcit 
«General Marvá» (LABINGE), amb dependència directa de la Direcció General 
d’Infraestructura.

L’INTA va ser fundat l’any 1942 i està especialitzat en la recerca i el desenvolupament 
tecnològic aeroespacial, mentre que el CEHIPAR, erigit l’any 1933, se centra en la recerca 
hidrodinàmica per coadjuvar al progrés de la tècnica naval espanyola.

Per la seva banda, l’ITM, creat l’any 2006 després d’un procés d’integració de sis 
centres tecnològics de la referida DGAM, alguns dels quals amb més d’un segle 
d’antiguitat, disposa d’àrees tecnològiques importants per complir les missions que té 
encomanades d’assessorament, avaluació, proves, assajos i observacions tecnològiques, 
direcció tècnica de projectes de recerca i desenvolupament en temes d’armament, material 
i equips, i el LABINGE, que data de l’any 1897, presta suport tècnic al ministeri esmentat 
en tot el que està relacionat, entre altres aspectes, amb la infraestructura i els materials 
utilitzats en les construccions i obres militars.

Sense perjudici que l’INTA, com a OPR especialitzat en la recerca i el desenvolupament 
tecnològic aeroespacial, ha estat exercint les funcions que li atribuïen la Llei 13/1986, de 
14 d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, i posteriorment 
la Llei 14/2011, d’1 de juny, la finalitat de tots aquests centres era l’execució d’activitats que 
donessin resposta a les necessitats tecnològiques de la defensa, presents i futures, tant en 
experimentació, en activitats d’R+D+I, com en manteniment del coneixement tecnològic. A 
més, les seves capacitats excedents s’han dedicat a donar suport als agents industrials i 
d’R+D+I, en tecnologies duals.

Els motius que demanaven una necessitat de racionalització eren diversos i emanaven, 
en darrer terme, del fet que aquests centres es van establir per donar servei a beneficiaris 
diferents sota criteris diferents. El resultat de tot això feia necessari corregir les duplicitats 
i mancances existents, així com adequar la seva organització i estructura.

D’altra banda, dins del procés de racionalització de les estructures de l’Administració 
General de l’Estat, portada a terme pel Govern, amb la finalitat d’aconseguir una millor i 
més eficaç gestió dels organismes administratius, i la reducció en aquest àmbit de la 
despesa pública, la Comissió per a la Reforma de l’Administració Pública (CORA), creada 
per Acord del Consell de Ministres de 26 d’octubre de 2012, ha elaborat estudis en relació 
amb els ens i organismes públics existents, en què valora si es compleixen els criteris que 
haurien de justificar la seva existència individualitzada d’entitats dotades de personalitat 
jurídica pròpia.
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Com a resultat d’aquesta anàlisi, la CORA, mitjançant un informe elevat al Consell de 
Ministres el dia 21 de juny de 2013, entre altres propostes de mesures va incloure la 
integració en l’INTA de l’organisme autònom CEHIPAR.

Fruit d’això, l’article 2 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa, ha aprovat la integració en l’INTA 
de l’organisme autònom CEHIPAR, de l’ITM i del LABINGE, i estableix al seu apartat 2 que 
l’INTA, com a OPR, ha de seguir executant activitats de recerca científica i tècnica, així 
com de prestació de serveis tecnològics, i s’ha d’especialitzar en la recerca i el 
desenvolupament tecnològic, de caràcter dual, en els àmbits aeroespacial, de l’aeronàutica, 
de la hidrodinàmica i de les tecnologies de la defensa i seguretat; així mateix, s’ha de 
subrogar en les funcions i en la titularitat dels drets i les obligacions i de tota classe de 
relacions jurídiques que els corresponguin.

A través d’aquesta integració es posa fi a la dispersió existent entre els diferents 
organismes i centres de recerca del Ministeri de Defensa.

L’INTA, que, com s’ha exposat anteriorment, conserva la condició d’OPR de 
l’Administració General de l’Estat, d’acord amb les lleis 14/2011, d’1 de juny, i 15/2014, de 
16 de setembre, té com a finalitat l’execució d’activitats de recerca científica i tècnica, així 
com de prestació de serveis tecnològics en el marc de les prioritats de la Llei 14/2011, d’1 
de juny, el Pla estatal de recerca científica i tècnica i el Pla estatal d’innovació, i els 
programes marc de la Unió Europea, de conformitat amb les necessitats que li pugui 
requerir el Ministeri de Defensa per atendre les exigències de la defensa nacional, però 
sense que per això s’excloguin altres prestacions de serveis en l’àmbit de les seves 
funcions i competències amb societats mercantils, entitats o organismes públics, nacionals, 
estrangers o supranacionals, la qual cosa, alhora, ha de permetre atendre i incrementar, 
d’una manera més coordinada i amb més amplitud de camps d’activitat, la participació de 
la indústria, la universitat i els centres tecnològics nacionals, d’acord amb els objectius de 
la Llei 14/2011, d’1 de juny. A més, la millora de l’eficiència en l’optimització dels recursos 
suposa una aportació important del Ministeri de Defensa a la societat del coneixement i al 
teixit industrial i tecnològic espanyol.

Aquesta integració ha de constituir el curs apropiat per unir esforços en la gestió i, a 
més, ha de permetre concentrar totes les activitats d’execució d’R+D+I del Ministeri de 
Defensa en un sol institut, fet que l’ha de facultar per desplegar les seves activitats de 
recerca, desenvolupament i innovació, així com de prestació de serveis tecnològics, 
promoció i difusió del coneixement, en els diferents àmbits de la seva competència, a 
través de les instal·lacions dels tres campus científic tecnològics de què disposa i que 
estan radicats a Torrejón de Ardoz, a El Pardo i a San Martín de la Vega, dins de la 
Comunitat Autònoma de Madrid. A cadascun d’aquests tres campus s’han d’ubicar els 
diferents departaments tecnològics que han de portar a terme l’execució de les activitats 
que ha de desplegar l’organisme i que tenen dependència orgànica i funcional de les 
subdireccions generals respectives. A més, ha de disposar de diversos centres 
d’instal·lacions cientificotècniques distribuïts per la geografia espanyola.

El resultat d’aquesta integració és un organisme que permet una simplificació en les 
tasques administratives, derivada de la fusió de les unitats de gestió, de l’eficiència més 
gran en l’ús dels recursos i de les economies d’escala que comporta. A més, es dota 
aquest organisme de la capacitat de generació de recursos, de manera conseqüent amb 
la política de sostenibilitat financera i amb l’interès públic derivat del compliment estricte 
dels principis d’eficàcia, eficiència, economia, suficiència, adequació dels mitjans als fins 
institucionals, racionalització i agilitat dels procediments administratius per al millor 
compliment de les funcions en el desenvolupament de l’activitat que se li encomana.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre de Defensa, 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 a la reunió del dia 16 d’octubre de 2015,
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DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut i integració efectiva en l’Institut Nacional de Tècnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas».

1. En virtut del que disposa l’article 2.3 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, s’aprova 
l’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas», d’ara endavant 
INTA, el text del qual s’inclou a continuació.

2. D’acord amb el que disposa l’article 2.1 i 3 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es fa efectiva la integració en l’organisme 
públic de recerca INTA de l’organisme autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques 
d’El Pardo, d’ara endavant CEHIPAR, així com de l’Institut Tecnològic «La Marañosa», 
d’ara endavant ITM, i del Laboratori d’Enginyers de l’Exèrcit «General Marvá», d’ara 
endavant LABINGE.

3. Les despeses i els ingressos que generin el CEHIPAR, l’ITM i el LABINGE, durant 
l’exercici de 2015 i amb anterioritat a què tingui lloc la seva integració efectiva en l’INTA, 
s’han d’imputar al pressupost d’aquest organisme autònom, aprovat en virtut de la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.

Disposició addicional primera. Integració de patrimonis.

1. Tots els béns, els drets i les obligacions constituents del patrimoni de l’organisme 
autònom que s’integra queden incorporats al patrimoni de l’INTA, a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.

2. De conformitat amb el que preveu l’article 2.2, paràgraf segon de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, l’INTA se subroga en les funcions i en la titularitat dels drets i les 
obligacions i de tota classe de relacions jurídiques que corresponguin al CEHIPAR, l’ITM i 
el LABINGE.

3. Els canvis de titularitat dels esmentats drets, obligacions i relacions jurídiques que 
corresponguin a l’organisme autònom o unitats administratives integrades, produïts a 
conseqüència de la subrogació a què es refereix l’apartat anterior, no donen lloc en cap 
cas a l’extinció dels contractes o de les relacions jurídiques preexistents.

4. A la data de l’entrada en vigor de l’Estatut que s’aprova per aquest Reial decret, el 
personal responsable del CEHIPAR, l’ITM i el LABINGE ha de dur a terme un inventari 
detallat respecte de tot el mobiliari, vehicles i altres béns existents i integrants dels diferents 
laboratoris, edificis i instal·lacions i que estaven destinats a servir aquelles unitats 
administratives, per a la seva adscripció a l’INTA.

Disposició addicional segona. Remissió normativa.

1. Totes les referències de la normativa vigent al CEHIPAR, l’ITM i el LABINGE 
s’entenen fetes a l’INTA.

2. Totes les delegacions de competència existents a favor dels directors del 
CEHIPAR, l’ITM i el LABINGE s’entenen efectuades al director general de l’INTA.

Disposició addicional tercera. Increment de la despesa pública.

El nou Estatut que aprova aquest Reial decret i les altres mesures que s’hi regulen no 
poden suposar un increment de dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de 
personal.

Disposició addicional quarta. Supressió de diversos organismes i unitats.

1. Queden suprimits els òrgans següents de l’INTA:

a) Subdirecció General de Relacions Institucionals i Política Comercial.
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b) Subdirecció General de Recerca i Programes.
c) Subdirecció General d’Experimentació i Certificació.

2. Així mateix, queden suprimits l’organisme autònom CEHIPAR, creat per decret de 
18 de febrer de 1933, i les unitats administratives de l’ITM i del LABINGE.

Disposició addicional cinquena. Règim del personal dels organismes i unitats suprimits.

1. Les unitats administratives i els llocs de treball amb nivell orgànic inferior a 
Subdirecció General, enquadrats en els organismes afectats per aquest Reial decret, 
passen a dependre de les subdireccions generals de l’INTA, d’acord amb les funcions 
atribuïdes a cadascuna en l’Estatut que s’aprova per mitjà d’aquest Reial decret, sense 
perjudici de les mesures de desplegament que es puguin adoptar.

2. A tot el personal afectat per la integració se li ha de respectar la situació 
administrativa o laboral en què estigui en el moment d’entrada en vigor d’aquest Estatut i 
ha de continuar percebent les seves retribucions amb càrrec als crèdits als qual 
s’imputaven fins que s’adoptin les mesures per desplegar aquest Reial decret.

3. Els empleats públics dels òrgans, l’organisme autònom i de les unitats 
administratives suprimides s’han d’integrar en la seva totalitat en l’INTA.

Disposició transitòria primera. Execució pressupostària.

1. L’INTA ha d’assumir totes les despeses i els ingressos relatius a l’activitat i el 
funcionament dels òrgans que s’integren, inclòs el pagament de retribucions al personal, 
amb càrrec al pressupost integrat de l’INTA, aprovat en virtut de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, i el que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

2. L’any 2015 s’han de retre dos comptes anuals, corresponents a l’INTA i al 
CEHIPAR de l’exercici de 2014, sense perjudici que la formulació i l’aprovació dels comptes 
anuals de l’exercici esmentat del CEHIPAR i la seva rendició al Tribunal de Comptes en els 
termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, correspon al director general de 
l’INTA.

Disposició transitòria segona. Tarifes i preus públics.

1. La retribució dels serveis que presti l’INTA a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret i fins al 31 de desembre de 2015, i als quals sigui aplicable la Llei 8/1989, de 
13 d’abril, de taxes i preus públics, es continua regint per les disposicions reguladores 
sobre aquesta matèria dels organismes i les unitats administratives que s’integren.

2. En el termini de sis de mesos des de la data indicada al paràgraf anterior ha 
d’estar aprovada la normativa única que estableixi els preus públics que han de regir la 
prestació dels serveis esmentats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) El Reial decret 88/2001, de 2 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut 
Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) El Reial decret 451/1995, de 24 de març, pel qual es reorganitza l’organisme 
autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo.

c) L’Ordre DEF/3537/2006, de 13 de novembre, per la qual es crea l’Institut Tecnològic 
«La Marañosa».

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que estableix aquest Reial decret.
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Disposició final primera. Modificació del Reial decret 454/2012, de 5 de març, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Defensa.

El Reial decret 454/2012, de 5 de març, pel qual es desplega l’estructura orgànica 
bàsica del Ministeri de Defensa, queda modificat de la manera següent:

U. Se suprimeixen els apartats 4 i 5 de l’article 4.
Dos. Així mateix, se suprimeix la lletra b) de l’apartat 5 de l’article 6.

Disposició final segona. Facultats de desplegament i habilitació normativa.

1. S’autoritza el ministre de Defensa per dictar, en l’àmbit de les seves competències, 
totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest 
Reial decret, sense perjudici de les autoritzacions expresses que s’hi recullen.

2. Així mateix, s’autoritza el ministre de Defensa perquè, a proposta del director 
general de l’INTA, pugui modificar la ubicació de les subdireccions generals en les diferents 
instal·lacions dels campus previstes a l’Estatut que s’aprova per aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 d’octubre de 2015.

FELIPE R.

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

ESTATUT DE L’INSTITUT NACIONAL DE TÈCNICA AEROESPACIAL 
«ESTEBAN TERRADAS»

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa jurídica i adscripció.

1. L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), d’acord 
amb l’article 47 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació i 
l’article 2. 1 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa, és l’organisme públic de recerca (OPR), amb el 
caràcter d’organisme autònom, adscrit al Ministeri de Defensa, a través de la seva 
Secretaria d’Estat, dels que preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, de conformitat amb el 
que disposa l’article 61 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

2. L’INTA, com a organisme autònom, té personalitat jurídica pública diferenciada, 
patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i 
d’obrar, dins de la seva esfera de competència, per a l’exercici de les potestats 
administratives necessàries per al compliment dels seus fins en els termes que preveu 
aquest Estatut, llevat de la potestat expropiatòria, i se subroga en les funcions i en la 
titularitat dels drets i les obligacions i de tota classe de relacions jurídiques que 
corresponguin a l’organisme autònom Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo 
(CEHIPAR), a l’Institut Tecnològic «La Marañosa» (ITM) i al Laboratori d’Enginyers de 
l’Exèrcit «General Marvá» (LABINGE).
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3. De conformitat amb el que disposen els articles 43 i 51 de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, correspon al Ministeri de Defensa, a través de la seva Secretaria d’Estat, la direcció 
estratègica, l’avaluació i el control dels resultats de l’activitat, així com el control d’eficàcia, 
sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat pel que fa a l’avaluació i el control de resultats dels organismes públics integrants 
del sector públic.

Article 2. Règim jurídic.

L’INTA es regeix per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, així com per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març, la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, l’article 61 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei 
2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació, la Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els 
àmbits de la defensa i de la seguretat, i el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per les normes que 
despleguen aquestes lleis, per aquest Estatut i per altres disposicions que siguin aplicables.

Article 3. Règim pressupostari, economicofinancer, d’intervenció, control financer i 
comptabilitat.

1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control 
financer és el que estableix per als organismes autònoms la Llei 47/2003, de 26 novembre, 
i altres disposicions vigents sobre aquestes matèries, amb les especificacions contingudes 
per als organismes públics de recerca a l’article 61 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre.

2. Sense perjudici de les competències fiscalitzadores atribuïdes al Tribunal de 
Comptes per la seva Llei orgànica, i per les altres lleis que despleguen les seves 
competències, l’INTA està sotmès a la funció interventora, el control financer permanent i 
l’auditoria pública, que ha d’exercir la Intervenció General de la Defensa, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 47/2003, de 26 novembre.

Article 4. Règim de contractació.

1. El règim de contractació de l’INTA es regeix, atenent els seus diferents àmbits, pel 
que disposa la Llei 14/2011, d’1 de juny, la Llei 24/2011, d’1 d’agost, i el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

2. El director general és l’òrgan de contractació, d’acord amb l’article 316.2 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i té les prerrogatives contingudes al seu 
article 210. No obstant això, requereix autorització per contractar en els supòsits que 
preveu l’article 317 del text legal esmentat.

Així mateix, el director general pot delegar les seves facultats, fins a la quantia que es 
determini, en els responsables dels òrgans economicofinancers que es consideri, per a 
una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels crèdits posats a la seva disposició.

3. Els contractes de prestació de serveis de recerca i d’assistència tècnica que realitzi 
l’INTA, a l’empara de la Llei 14/2011, d’1 de juny, es regeixen per les normes de dret privat 
que li siguin aplicables.

4. L’INTA té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de 
l’Estat, i pot assumir comandes de gestió per a la realització d’actes de gestió relatius a 
programes d’ajudes o actuacions referides a la promoció de la recerca, el desenvolupament 
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tecnològic i la innovació, per part del Ministeri de Defensa i dels altres departaments 
ministerials amb competències en la matèria.

Les comandes de gestió són d’execució obligatòria per a l’INTA, es retribueixen 
mitjançant tarifes subjectes al règim previst a l’apartat següent i comporten la potestat per 
a l’òrgan que confereix l’encàrrec de dictar les instruccions necessàries.

5. La tarifa o la retribució de la comanda han de cobrir el valor de les prestacions 
encarregades, tenint en compte, per calcular-les, els costos directes i els indirectes, i 
marges raonables, conformes a l’import d’aquelles prestacions, per atendre desviacions i 
imprevistos.

La quantia de la tarifa o la retribució l’ha de fixar el titular del Ministeri de Defensa.
6. L’INTA, actuant amb el caràcter de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració 

General de l’Estat, no pot participar en licitacions públiques convocades pels poders 
adjudicadors pertanyents a aquesta, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se 
li pugui encarregar l’execució de la prestació que és objecte d’aquestes licitacions.

Article 5. Règim patrimonial.

1. El règim patrimonial de l’INTA és el que estableix la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre.

2. Els recursos econòmics poden provenir de les fonts següents:

a) Els béns, valors i drets que integren 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 que procedeixin de les administracions o 

entitats públiques.
e) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que pugui obtenir en l’exercici de les seves 

activitats, així com els derivats de l’execució de programes de recerca, experimentació, 
certificació, assajos, estudis i altres treballs fets per a l’Estat o entitats públiques i 
particulars, tant nacionals com estrangers o supranacionals.

f) Els ingressos que es puguin derivar de la cessió de drets de propietat industrial la 
titularitat dels quals correspon a l’INTA.

g) Els ingressos que es puguin derivar de la venda de les seves publicacions.
h) Els beneficis obtinguts de la seva participació en les societats mercantils 

esmentades a l’article 8.
i) Les subvencions, les donacions, els llegats i altres aportacions d’entitats privades i 

de particulars, tant nacionals com estrangers.
j) Qualsevol altre recurs que, per precepte legal o reglamentari, li pugui ser atribuït.

3. L’INTA ha de formar i mantenir actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant 
propis com adscrits, a excepció dels de caràcter fungible, en la forma que estableix la Llei 
33/2003, de 3 de novembre.

Article 6. Règim de personal.

1. El personal al servei de l’INTA pot estar format per:

a) Personal investigador funcionari de carrera al servei d’organismes públics de 
recerca de l’Administració General de l’Estat, que s’agrupa en les escales esmentades a 
la Llei 14/2011, d’1 de juny.

b) Personal tècnic funcionari de carrera al servei d’organismes públics de recerca de 
l’Administració General de l’Estat, que s’agrupa en les escales esmentades a la Llei 
14/2011, d’1 de juny.

c) Els funcionaris dels diferents cossos i escales de l’Administració, que es regeixen 
per la normativa aplicable als funcionaris de l’Administració General de l’Estat.

d) Personal militar, que es regeix per la seva pròpia normativa.
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e) El personal laboral, fix i temporal, que es regeix pel conveni col·lectiu i altres 
normatives que li siguin aplicables.

2. La contractació del personal investigador de caràcter laboral s’ha de portar a 
efecte de conformitat amb el que disposa la Llei 14/2011, d’1 de juny.

Article 7. Finalitat i funcions.

1. L’INTA és l’OPR de l’Administració General de l’Estat que exerceix activitats de 
recerca científica i tècnica, així com de prestació de serveis tecnològics, i està especialitzat 
en la recerca i el desenvolupament tecnològic, de caràcter dual, en els àmbits aeroespacial, 
de l’aeronàutica, de la hidrodinàmica i de les tecnologies de la defensa i seguretat, en el 
marc de les prioritats de la Llei 14/2011, d’1 de juny, el Pla estatal de recerca científica i 
tècnica i el Pla estatal d’innovació, i els programes marc de la Unió Europea.

Així mateix, ha d’actuar en el marc de les prioritats que li assenyali el Ministeri de 
Defensa, i dins de les directrius de recerca, desenvolupament i innovació determinades per 
aquest departament, amb la finalitat de mantenir una acció unitària amb les tecnologies 
d’aplicació de la Defensa, i d’acord amb la política científica, tecnològica i d’innovació del 
sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació definit a la Llei 14/2011, d’1 de juny.

2. Corresponen a l’INTA les funcions que la Llei 14/2011, d’1 de juny, atribueix als 
organismes públics de recerca, i, en particular, les següents:

a) L’adquisició, el manteniment i l’elevació del nivell de les tecnologies d’aplicació en 
els àmbits de la seva competència, especialment les assenyalades per la política de 
recerca i desenvolupament del Ministeri de Defensa, mitjançant la recerca científica i 
tecnològica pròpia, i a través dels corresponents intercanvis i cooperació amb altres 
organismes i empreses nacionals i estrangers.

b) La definició d’objectius, programes i projectes en els àmbits de la seva 
competència, col·laborant en la seva avaluació i el seu seguiment quan li requereixin el 
Ministeri de Defensa i els organismes competents.

c) L’adquisició, potenciació i foment de la recerca i innovació, d’acord amb la política 
de recerca i desenvolupament del Ministeri de Defensa, de la política científica, tecnològica 
i d’innovació del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació definit a la Llei 
14/2011, d’1 de juny, a través dels corresponents intercanvis i cooperació amb altres 
organismes i empreses nacionals, estrangeres i supranacionals.

d) La formació de personal científic i tècnic en els àmbits de la seva competència i, si 
s’escau, mitjançant la col·laboració amb universitats i empreses, així com la impartició de 
cursos de perfeccionament, pràctiques i activitats de recerca, per a becaris propis o aliens, 
a fi de contribuir a la seva formació, qualificació i potenciació de les capacitats.

e) La realització d’assajos, anàlisis i tot tipus de proves i treballs experimentals, per 
comprovar, homologar i certificar, si s’escau, materials, components, equips, sistemes i 
subsistemes, en els àmbits de la seva competència.

f) La gestió i execució dels programes concrets que li assigni el Ministeri de Defensa, 
així com organismes competents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, 
d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny.

g) La gestió i execució dels programes i projectes d’R+D+I internacionals en els seus 
àmbits respectius, que li siguin aprovats o concedits pels organismes competents en la 
política de ciència i tecnologia europea.

h) L’assessorament tècnic i la prestació de serveis tecnològics, en les diferents 
esferes de la seva competència, al Ministeri de Defensa, a les administracions públiques i 
a les seves entitats i organismes dependents que ho sol·licitin, així com a universitats, 
empreses industrials o tecnològiques, tant en l’àmbit nacional com internacional.

i) Actuar com el laboratori metrològic del Ministeri de Defensa i com a laboratori, 
centre tecnològic i servei tècnic, en les àrees de la seva competència, per als organismes 
públics, empreses privades, i en particular per a les Forces Armades.
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j) La promoció, difusió i divulgació de coneixements científics i tecnològics, adquirits 
per l’Institut, que puguin contribuir al desenvolupament de la indústria nacional, així com 
col·laborar i mantenir relacions amb les entitats nacionals, estrangeres i supranacionals de 
recerca i desenvolupament.

k) L’elaboració de propostes d’activitats de recerca científica i desenvolupament 
tecnològic que contribueixin a formular plans i programes del Ministeri de Defensa i altres 
organismes competents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació d’acord 
amb la Llei 14/2011, d’1 de juny.

l) La certificació de material de defensa tant en l’àmbit nacional com per a suport a 
l’exportació, d’acord amb la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis.

m) Totes les altres activitats en relació amb la representació en organitzacions 
internacionals que li encomanin organismes competents del sistema espanyol de ciència, 
tecnologia i innovació d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, o el Ministeri de Defensa.

Article 8. Activitats.

1. L’INTA pot dur a terme totes les activitats que siguin necessàries per al compliment 
de les funcions que esmenta l’article anterior, dins els límits establerts per la legislació 
vigent, incloses les de caràcter comercial i empresarial.

2. Així mateix, ha d’integrar en els seus plans, amb caràcter prioritari, les activitats 
d’R+D+I d’interès per a la defensa nacional que li assigni la Secretaria d’Estat de Defensa. 
Aquestes activitats poden incloure propostes formulades per l’INTA, segons el que disposa 
l’article 7.2.k) anterior i programes destinats a satisfer necessitats directament derivades 
del procés de planejament militar de la defensa.

Igualment, ha d’incloure les activitats que resultin del Pla estatal de recerca científica i 
tècnica i el Pla estatal d’innovació, i dels programes marc de la Unió Europea.

3. L’organisme ha de mantenir una col·laboració especial amb les Forces Armades, 
en el marc de les funcions que li estan assignades i en els diferents àmbits de la seva 
competència.

4. L’INTA pot subscriure convenis de col·laboració amb les universitats i altres agents 
públics del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, l’Administració autonòmica 
i local, així com amb agents privats que facin activitats de recerca científica i tècnica, 
institucions i empreses, en els termes que preveu la Llei 14/2011, d’1 de juny.

5. Així mateix, pot participar en projectes internacionals mitjançant l’establiment dels 
acords i convenis oportuns, de conformitat amb la Llei 14/2011, d’1 de juny.

6. Es regeixen pel dret privat els contractes de societat subscrits per l’INTA en ocasió 
de la constitució o participació en societats, així com contractes de col·laboració per a la 
valoració i transferència de resultats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació, 
i contractes de prestació de serveis de recerca i assistència tècnica amb entitats públiques 
i privades, per a la realització de treballs de caràcter científic i tècnic o per al 
desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació, 
en els termes que preveu la Llei 14/2011, d’1 de juny.

Article 9. Fi de la via administrativa.

D’acord amb el que estableix la disposició addicional quinzena.3 de la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, els actes i les resolucions del director general de l’Institut posen fi a la via 
administrativa.

Contra aquests actes i resolucions només és procedent el recurs contenciós 
administratiu, i es pot interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 249  Dissabte 17 d'octubre de 2015  Secc. I. Pàg. 10

CAPÍTOL II

De l’organització de l’Institut

Secció 1a Dels òrgans de govern

Article 10. Òrgans de govern.

Els òrgans de govern de l’INTA són els següents:

a) El Consell Rector.
b) El president, que també ho és del Consell Rector, càrrec que recau en el secretari 

d’Estat de Defensa.
c) El director general de l’INTA, que actua com a vicepresident del Consell Rector.

Article 11. Consell Rector.

1. El Consell Rector és un òrgan col·legiat amb els requisits que estableix el títol II, 
capítol IV, de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, que es pot reunir en ple i en comissió permanent.

2. El ple del Consell Rector està integrat pels membres següents:

a) President: el secretari d’Estat de Defensa.
b) Vicepresident: el director general de l’INTA.
c) Vocals:

1. El segon cap d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra.
2. El segon cap d’Estat Major de l’Armada.
3. El segon cap d’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire.
4. El cap de l’Estat Major Conjunt de la Defensa.
5. El director general d’Afers Econòmics del Ministeri de Defensa.
6. El director general d’Armament i Material del Ministeri de Defensa.
7. Un representant del Ministeri d’Economia i Competitivitat amb categoria, almenys, 

de director general, nomenat pel ministre del Departament.
8. El director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial del 

Ministeri d’Economia i Competitivitat.
9. Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb categoria, 

almenys, de director general, nomenat pel ministre del Departament.
10. Un representant del Ministeri de Foment amb categoria, almenys, de director 

general, nomenat pel ministre del Departament.
11. Un representant del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb categoria, 

almenys, de director general, nomenat pel ministre del Departament.
12. Un representant de l’Agència Estatal de Recerca del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques nomenat pel seu Consell Rector.
13. L’interventor general de la Defensa.

d) Secretari: el secretari general de l’INTA, amb veu però sense vot.

3. La comissió permanent està integrada pels membres següents:

a) President: el director general de l’INTA.
b) Vocals:

1. El director general d’Armament i Material del Ministeri de Defensa.
2. El director general d’Afers Econòmics del Ministeri de Defensa.
3. El mateix representant del Ministeri d’Economia i Competitivitat que per al ple amb 

categoria, almenys, de director general, nomenat pel ministre del Departament.
4. El director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial del 

Ministeri d’Economia i Competitivitat.
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5. L’interventor general de la Defensa.

c) Secretari: el secretari general de l’INTA, amb veu però sense vot.

Article 12. Competències del Consell Rector i de la comissió permanent.

1. El Consell Rector, com a òrgan de govern, té com a funcions principals les de 
dirigir, orientar, fomentar i facilitar les activitats pròpies de l’INTA.

2. Correspon al ple del Consell Rector:

a) Aprovar el Pla general anual d’actuació, el Pla d’inversions i el Pla estratègic, quan 
així escaigui, així com els objectius de l’Institut, conèixer la seva execució i el seu 
desenvolupament, i vetllar, juntament amb el president de l’organisme, pel seu compliment.

b) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos de l’organisme.
c) Aprovar les memòries de gestió de l’INTA.
d) Aprovar les propostes de constitució o participació en societats com a 

conseqüència de contractes de societat subscrits per l’INTA.
e) Conèixer dels estats de despeses i ingressos, de la proposta de comptes anuals, 

així com de l’alienació dels actius materials.
f) Vetllar pel compliment dels programes assignats a l’INTA en les matèries que 

afectin la Defensa Nacional, així com de qualsevol programa nacional que li assignin la 
Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica, el Ministeri de 
Defensa o altres organismes competents de l’Administració General de l’Estat.

g) Conèixer dels convenis de col·laboració, memoràndum d’entesa i acords que 
subscrigui, de la participació en projectes internacionals, així com dels contractes de 
col·laboració per a la valoració i transferència de resultats de l’activitat de recerca, 
desenvolupament i innovació, i dels contractes de prestació de serveis de recerca i 
assistència tècnica amb entitats públiques i privades, per a la realització de treballs de 
caràcter científic i tècnic o per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o 
activitats específiques de formació.

h) Promoure la presència i contribució de l’INTA en les activitats científiques, 
tecnològiques, industrials o comercials relacionades amb les funcions que se li atribueixen 
a l’organisme en aquest Estatut.

i) Aprovar el projecte de modificació del present Estatut, així com conèixer de 
l’organització que es derivi del seu desplegament i de totes les altres disposicions que els 
afectin.

j) Conèixer de les comandes de gestió que s’encarreguin a l’organisme.
k) Dictar les seves pròpies normes de funcionament en tot allò que no estigui previst 

en aquest Estatut.
l) Conèixer dels plans d’igualtat de l’Institut.
m) Qualssevol altres competències necessàries per assolir els fins de l’organisme, 

que li puguin correspondre per precepte legal o reglamentari, o que expressament li 
atribueixin el ministre de Defensa o el president de l’Institut.

3. Són competències indelegables del ple les que assenyalen les lletres a), b), c), d), 
e), i), i j) de l’apartat anterior.

4. Són competències de la comissió permanent les següents:

a) Dur a terme les missions que li encarregui o delegui el ple del Consell Rector.
b) Vetllar pel compliment dels seus acords.

Article 13. Funcionament del Consell Rector, de la comissió permanent i funcions del 
secretari.

1. Les reunions del ple del Consell Rector tenen lloc, amb convocatòria prèvia del 
seu president una vegada al semestre i, amb caràcter extraordinari, quan així sigui 
convocat a iniciativa del president o de la majoria dels vocals.
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2. La comissió permanent es reuneix, quan així ho consideri el seu president, per ser 
informada sobre el desenvolupament de les actuacions de l’Institut i, amb caràcter 
extraordinari, quan així sigui convocada a iniciativa del president o de la majoria dels 
vocals.

3. El president, a petició del Consell Rector o a iniciativa pròpia, pot convocar a les 
reunions del Consell Rector, amb veu però sense vot, aquelles persones que, per la seva 
experiència en la matèria o per la seva posició institucional en l’organisme, puguin aportar 
una informació rellevant sobre temes inclosos en l’ordre del dia.

4. El secretari general de l’INTA, amb veu però sense vot, actua com a secretari del 
Consell Rector i de la comissió permanent, i té com a funcions:

a) Preparar els afers i documents que s’hagin de sotmetre a la deliberació del Consell 
Rector.

b) Redactar, autoritzar les actes i expedir certificacions dels acords adoptats.
c) Traslladar els acords del Consell Rector.
d) Fer qualsevol altra tasca que li sigui encomanada i que sigui inherent a la seva 

condició de secretari del Consell Rector.

5. En cas de vacant, absència o malaltia i quan concorri alguna causa justificada, 
s’estableix el règim de suplències següent:

a) El president és suplert pel vicepresident.
b) El vicepresident és suplert pel subdirector general de Coordinació i Plans. El 

mateix règim s’aplica quan el director general actuï com a president de la comissió 
permanent.

c) Els vocals amb categoria de director general són suplerts preferentment per un 
subdirector general de la seva pròpia Direcció General, nomenats per aquells. La resta 
dels vocals són suplerts en els termes que assenyala l’article 17 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre.

d) El secretari és suplert per qui designi el director general de l’INTA.

6. Els acords s’adopten per majoria dels assistents i, en cas d’empat, dirimeix el vot 
del president. El funcionament del Consell Rector i de la comissió permanent es regeixen 
pel que estableix aquest Estatut i per les normes que conté el títol II, capítol II, de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

7. L’assistència a les reunions del Consell Rector per part d’algun dels seus membres 
es pot verificar per procediments telemàtics sempre que aquesta sigui aprovada per la 
majoria dels seus integrants.

8. Per raons d’urgència, quan la naturalesa de la matèria que s’ha de tractar ho 
requereixi, el president pot acordar la celebració d’una sessió no presencial per 
procediments telemàtics, sense necessitat de constitució presencial del Consell Rector, 
respecte als tràmits essencials establerts als articles 26 i 27.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. No es poden utilitzar aquests procediments quan les matèries que s’han de 
tractar siguin les que descriu l’article 12, apartat 2, lletres a), b), c), f), g), i), i j), llevat que 
ja s’hagin debatut amb anterioritat o suposin modificacions no rellevants.

Un cop acordada l’obertura del procediment, s’ha d’enviar als membres del Consell 
Rector amb prou antelació la convocatòria i ordre del dia, així com la documentació 
corresponent a cadascun dels afers i les propostes que es considerin oportunes respecte 
de les que s’han de tractar, per correu electrònic o sistema que permeti acreditar tant la 
data i l’hora en què es produeix la posada a disposició de l’interessat de l’acte de 
convocatòria, i documentació amb què s’ha d’acompanyar, com la d’accés al seu contingut 
per part dels integrants del Consell Rector. S’entén constituït el Consell Rector quan consti 
l’accés al contingut d’almenys la meitat dels seus components.

Els membres del Consell Rector s’han de pronunciar en el termini de 72 hores, a 
comptar de la posada a disposició del contingut de l’acte als interessats, sobre les 
propostes rebudes. Els acords s’han d’adoptar per majoria dels components per als quals 
consti l’accés al contingut, i en cas d’empat dirimeix el vot del president.
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9. Les actes han de garantir la constància de les comunicacions produïdes, així com 
l’accés dels membres al contingut dels acords adoptats.

Article 14. Facultats dels presidents del Consell Rector i de la comissió permanent.

1. Són facultats del president del Consell Rector:

a) Assumir-ne la representació.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de 

l’ordre del dia.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per 

causes justificades.
d) Vetllar pel compliment dels acords del Consell Rector.
e) Dirimir amb el seu vot els empats, a l’efecte d’adoptar acords.
f) Visar les actes i certificacions dels acords del Consell Rector.

2. Les facultats que estableix el paràgraf anterior són exercides pel president de la 
comissió permanent respecte d’aquesta.

Article 15. Facultats del president de l’INTA.

Són facultats del president de l’INTA, independentment de les que li corresponen com 
a president del Consell Rector en els termes que assenyala l’article 14, les següents:

1. Exercir la representació institucional de l’INTA davant tota classe d’organismes i 
entitats en els casos en què es consideri oportú.

2. Presentar al ministre de Defensa les memòries de gestió.
3. Presidir el Consell Rector.
4. Vetllar pel compliment del present Estatut i de les disposicions del Govern que 

afectin l’Institut.
5. Informar el ministre de Defensa de l’organització que es derivi del desplegament 

d’aquest Estatut i de totes les altres disposicions que l’afectin.

Article 16. De la Direcció General.

1. L’INTA té rang de direcció general, i el seu titular, que n’assumeix la direcció i 
gestió, és nomenat i separat de conformitat amb el que disposa l’article 18.2 de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril.

2. En particular, li correspon:

a) Assumir-ne la representació davant tota classe d’institucions, organismes i entitats 
públiques i privades, exercir la direcció de personal i dels seus serveis i activitats de 
caràcter científic, tècnic i administratiu, sense perjudici de les competències que en 
aquesta matèria corresponguin, d’acord amb la legislació vigent, a altres administracions 
públiques i organismes.

b) Aprovar despeses i ordenar pagaments, amb la consignació pressupostària prèvia 
per a aquest fi.

c) Elaborar i elevar al Consell Rector l’escenari pressupostari plurianual, 
l’avantprojecte de pressupostos, el Pla general anual d’actuació, el d’inversions i 
l’estratègic, quan així escaigui, així com les memòries de gestió de l’Institut.

d) Aprovar i retre els comptes anuals en els termes que assenyala la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, i autoritzar les operacions de crèdit.

e) Executar la política general, científica i tecnològica.
f) Exercir totes les facultats que li hagi delegat el Consell Rector, executar i fer complir 

els seus acords i les disposicions del Ministeri de Defensa.
g) Acordar la revisió d’ofici, respecte dels actes dictats pels òrgans que depenen d’ell 

i resoldre les reclamacions prèvies en afers civils i laborals en l’àmbit de la seva 
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competència, de conformitat amb el que preveu l’article 52.2 de la Llei 6/81997, de 14 
d’abril.

h) Establir contractes, acords i convenis de col·laboració en l’àmbit de la seva 
competència i executar les comandes de gestió que s’encarreguin a l’organisme.

i) Aprovar el manual d’organització de l’INTA.
j) Aprovar els plans d’igualtat de l’Institut.
k) Elevar al Consell Rector per al seu coneixement l’organització que es derivi del 

desplegament de l’Estatut.
l) Concedir beques i premis en l’àmbit de la recerca.
m) Elevar i proposar al Consell Rector la resta de les qüestions i decisions que hagi 

d’adoptar o conèixer l’òrgan col·legiat esmentat, dins de les funcions que li reconeix l’article 12.
n) En general, exercir totes les competències que li atribueixi una norma legal o 

reglamentària, així com conèixer, resoldre i executar tots els afers que no estiguin atribuïts 
expressament al Consell Rector i afectin el bon govern i administració de l’INTA.

3. El director general, amb l’autorització prèvia del Consell de Ministres, si s’escau, 
pot acordar l’alienació dels títols representatius del capital de societats mercantils 
participades, directament o indirectament, per l’INTA.

4. Així mateix, el director general pot alienar els béns mobles i actius immaterials 
pertanyents a l’INTA.

5. En cas d’absència, vacant o malaltia és suplert pel subdirector general de 
Coordinació i Plans.

6. Estan integrades en la Direcció General:

a) L’Assessoria Jurídica de l’INTA, òrgan assessor, en matèria jurídica, de l’organisme 
esmentat, que emet els informes que li sol·licitin els òrgans directius de l’Institut. La funció 
assessora s’exerceix amb dependència funcional i sota la direcció de l’Assessoria Jurídica 
General del Ministeri de Defensa.

b) La Intervenció Delegada exerceix la funció interventora, el control financer i 
l’auditoria pública en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre; l’exercici 
de la notaria militar, en la forma i les condicions establertes a les lleis. Depèn funcionalment 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a través de la Intervenció General 
de la Defensa.

Els dos òrgans tenen el nivell orgànic que es determini en la relació de llocs de treball 
corresponent.

Secció 2a De l’estructura de l’Institut

Article 17. Estructura orgànica de l’Institut.

1. L’INTA, per al seu funcionament i administració, disposa de les unitats següents, 
amb nivell orgànic de subdirecció general, dependents del director general, dos de les 
quals són òrgans de gestió i suport tècnic i les altres quatre restants es corresponen amb 
les àrees cientificotècniques de l’organisme:

a) Secretaria General.
b) Subdirecció General de Coordinació i Plans.
c) Subdirecció General de Sistemes Espacials.
d) Subdirecció General de Sistemes Aeronàutics.
e) Subdirecció General de Sistemes Terrestres.
f) Subdirecció General de Sistemes Navals.

2. Els titulars d’aquestes unitats són designats pel secretari d’Estat de Defensa a 
proposta del director general.
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Secció 3a Dels òrgans de gestió

Article 18. Secretaria General.

1. La Secretaria General té les funcions següents:

a) Implantar i efectuar el seguiment dels plans, manuals, procediments i 
infraestructura necessaris per garantir la seguretat integral de l’INTA.

b) Preparar i gestionar la planificació general de les activitats de règim interior, així 
com organitzar, coordinar, planificar i executar els serveis de registre, arxiu central, 
documentació, biblioteca, publicacions i altres serveis generals de l’INTA.

c) Gestionar els recursos humans, elaborar i fer la proposta de la nòmina, mantenir 
relacions amb altres unitats i òrgans de representació competents en la matèria, així com 
efectuar la programació i promoció dels programes de formació.

d) Gestionar i mantenir l’inventari de l’actiu material i immaterial.
e) Gestionar els béns mobles i immobles de l’INTA, així com els drets constituïts 

sobre aquests, i procedir al reconeixement, classificació i posterior destinació del material 
inútil o no apte per al servei de l’organisme.

f) Administrar i gestionar els ingressos i les despeses, així com la tresoreria, efectuar 
cobraments i pagaments, el control de tots els recursos econòmics i financers, i, en 
general, tots els afers de naturalesa econòmica que afecten l’INTA.

g) Preparar i elaborar l’avantprojecte de pressupostos, així com l’escenari 
pressupostari plurianual amb la col·laboració de la Subdirecció General de Coordinació i 
Plans.

h) Efectuar la gestió comptable i elaborar els comptes anuals.
i) Tramitar i gestionar els expedients de contractació, així com fer-ne el seguiment.
j) Administrar les participacions accionarials que tingui l’INTA en societats mercantils.
k) Mantenir, conservar i executar les obres d’edificis i instal·lacions, així com elaborar 

els plans d’inversions per a aquests.
l) Portar la gestió de la prevenció de riscos laborals, sense perjudici de les facultats 

que en aquesta matèria corresponen al director general, de conformitat amb el que disposa 
la seva normativa.

m) Elaborar els plans d’igualtat i fer-ne el seguiment anual.
n) Gestionar la infraestructura informàtica i les comunicacions, així com planificar, 

implantar i mantenir els sistemes d’informació.
ñ) Preparar, realitzar el planejament i desenvolupar la política mediambiental, 

supervisar-la i dirigir-ne l’execució.
o) Exercir la difusió i imatge corporativa de l’Institut, les activitats de comunicació 

institucional i l’exercici de les relacions públiques.

2. La Secretaria General està radicada a les instal·lacions del campus de «Torrejón 
de Ardoz».

3. El secretari general exerceix les funcions de director de les instal·lacions del 
campus de «Torrejón de Ardoz», amb les atribucions que reflecteix l’article 26 d’aquest 
Estatut.

Article 19. Subdirecció General de Coordinació i Plans.

1. La Subdirecció General de Coordinació i Plans és la responsable de la direcció 
estratègica i de l’avaluació, coordinació, control i seguiment de les activitats de l’organisme, 
i exerceix les funcions següents:

a) Portar les relacions i la coordinació general amb les Forces Armades per al millor 
compliment dels objectius de l’Institut.

b) Preparar, proposar, executar, portar el seguiment i control del pla estratègic, en 
coordinació amb les subdireccions generals tecnològiques, per assegurar-ne la coherència 
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amb les necessitats de la Defensa, l’estratègia estatal d’innovació, i els programes 
europeus.

c) Efectuar la planificació, coordinació i control de les activitats cientificotècniques de 
les subdireccions generals tecnològiques, de conformitat amb les directrius del pla 
estratègic.

d) Dur a terme l’assignació anual i plurianual dels recursos econòmics, humans i 
tecnològics a cada activitat dels departaments tecnològics, en funció de les propostes 
elaborades per les subdireccions generals respectives, i les prioritats definides en el pla 
estratègic.

e) Confeccionar l’anàlisi dels costos, càlcul de les tarifes i preus públics que s’han 
d’aplicar en la prestació dels serveis.

f) Avaluar el grau de compliment dels objectius establerts en el pla estratègic i en els 
de caràcter anual i plurianual.

g) Col·laborar amb les subdireccions generals en la participació de l’INTA en 
iniciatives de programes nacionals i internacionals, mitjançant l’anàlisi de convocatòries i 
propostes.

h) Avaluar la viabilitat operativa i econòmica dels programes i projectes proposats per 
les subdireccions generals tecnològiques.

i) Efectuar el seguiment de les activitats, el funcionament i els resultats dels centres 
de l’INTA, de les unitats de recerca i desenvolupament creades amb universitats i 
organismes de l’Administració General de l’Estat, autonòmica, local i de la Unió Europea, 
i les dels agents privats que exerceixin activitats de recerca científica i tècnica, nacionals, 
supranacionals o estrangers, de conformitat amb el que disposa aquest Estatut, per 
complir els objectius que marca la Llei 14/2011, d’1 de juny.

j) Dur a terme l’avaluació, anàlisi d’oportunitat, gestió i tramitació dels convenis de 
col·laboració, acords, memoràndum d’entesa i comandes de gestió que se subscriguin.

k) Dissenyar i elaborar la informació estratègica de l’INTA en coordinació amb la 
Secretaria General i les subdireccions generals.

l) Elaborar, actualitzar i desenvolupar el manual d’organització.
m) Portar les relacions i la coordinació general amb organismes científics i tecnològics 

nacionals i internacionals i la participació en els diferents fòrums i esdeveniments en què 
sigui necessària la representació institucional de l’INTA.

n) Desenvolupar la política comercial de l’organisme i dur a terme la promoció, gestió, 
protecció i transferència de la propietat industrial i intel·lectual, així com del coneixement.

ñ) Divulgar la cultura científica, tecnològica i les activitats educatives, així com 
desplegar les accions de promoció i difusió de l’oferta cientificotècnica, la transferència de 
resultats de recerca, i les relacions de cooperació nacional i internacional relatives a 
l’execució dels programes de recerca i desenvolupament tecnològic.

o) Facilitar l’assistència institucional als departaments tecnològics en els projectes 
europeus i en les activitats de recerca o de prestació de serveis en la seva relació amb 
altres organismes, inclosos els finançadors, de caràcter nacional i internacional, promovent 
la participació en projectes d’aquesta naturalesa.

2. La Subdirecció General de Coordinació i Plans s’ubica a les instal·lacions del 
campus de «Torrejón de Ardoz».

3. El titular de la Subdirecció General de Coordinació i Plans exerceix les funcions 
següents:

a) Assumir la representació de l’INTA, per delegació del director general, en els casos 
en què aquest la hi encarregui.

b) Representar el director general en totes les funcions que li pugui encarregar o 
assignar expressament, sense perjudici de la delegació de competències que li pugui 
atribuir en l’exercici del seu càrrec.

c) Suplir el director general en els casos d’absència, vacant o malaltia.
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Secció 4a Dels òrgans d’execució

Article 20. Subdirecció General de Sistemes Espacials.

1. La Subdirecció General de Sistemes Espacials és l’encarregada de gestionar els 
recursos i executar els programes i projectes de recerca científica i tècnica, així com de 
prestar serveis tecnològics en l’àmbit aeroespacial i de les ciències de l’espai, sense 
perjudici de la necessària col·laboració que hagi de prestar a les restants subdireccions 
generals per a l’execució de qualsevol programa i projecte que hi estigui interrelacionat o 
connex, tot això d’acord amb els objectius i plans anuals i plurianuals, elaborats per la 
Subdirecció General de Coordinació i Plans per satisfer la demanda del Ministeri de 
Defensa, el Pla estatal de recerca científica i tècnica i el Pla estatal d’innovació o d’altres 
organismes de caràcter nacional, estranger o supranacional.

2. En particular exerceix les funcions següents:

a) Portar la gestió i control dels centres operatius o d’experimentació relacionats amb 
la seva activitat.

b) Preparar tècnicament els convenis de col·laboració en matèria de la seva 
competència.

c) Gestionar tècnicament i administrativament les activitats de recerca, 
desenvolupament, innovació, experimentació i certificació de la seva competència, incloses 
les inversions aprovades, amb la col·laboració i el suport de la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans i de la Secretaria General.

d) Atendre les relacions de cooperació nacional i internacional necessàries per a 
l’execució dels projectes de recerca, desenvolupament, experimentació i certificació, en 
l’àmbit de la seva competència, en col·laboració amb la Subdirecció General de Subdirecció 
General de Coordinació i Plans.

e) Col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en la 
comercialització i transferència de tecnologia.

f) Assessorar i col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en 
l’elaboració dels plans d’R+D+I.

3. Així mateix, exerceix les funcions que estiguin associades a programes o projectes 
en els quals participi l’INTA, com ara:

a) Dur a terme el desenvolupament, l’anàlisi i l’avaluació de plataformes espacials i 
de les seves càrregues útils.

b) Executar les operacions espacials a través de la gestió dels centres de seguiment 
de satèl·lits de l’INTA.

c) Portar el suport i la gestió de segments terrestres.
d) Realitzar estudis i desenvolupaments relacionats amb l’òptica espacial.
e) Executar campanyes de teledetecció i explotació de dades i observació de la 

Terra.

4. La Subdirecció General de Sistemes Espacials s’estableix a les instal·lacions del 
campus de «Torrejón de Ardoz».

Article 21. Subdirecció General de Sistemes Aeronàutics.

1. La Subdirecció General de Sistemes Aeronàutics és la responsable de gestionar 
els recursos i executar els programes i projectes de recerca científica i tècnica, així com de 
prestar serveis tecnològics en l’àmbit aeronàutic, d’experimentació i certificació d’aeronaus, 
sense perjudici de la necessària col·laboració que hagi de prestar a les subdireccions 
generals restants per executar qualsevol programa i projecte que hi estigui interrelacionat 
o connex, tot això d’acord amb els objectius i plans anuals i plurianuals, elaborats per la 
Subdirecció General de Coordinació i Plans per satisfer la demanda del Ministeri de 
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Defensa, el Pla estatal de recerca científica i tècnica i el Pla estatal d’innovació o d’altres 
organismes de caràcter nacional, estranger o supranacional.

2. En particular, exerceix les funcions següents:

a) Portar la gestió i el control dels centres operatius o d’experimentació relacionats 
amb la seva activitat.

b) Preparar tècnicament els convenis de col·laboració en matèria de la seva 
competència.

c) Gestionar tècnicament i administrativament les activitats de recerca, 
desenvolupament, innovació, experimentació i certificació de la seva competència, incloses 
les inversions aprovades, amb la col·laboració i el suport de la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans i de la Secretaria General.

d) Atendre les relacions de cooperació nacional i internacional necessàries per a 
l’execució dels projectes de recerca, desenvolupament d’experimentació i certificació, en 
l’àmbit de la seva competència, en col·laboració amb la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans.

e) Col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en la 
comercialització i transferència de tecnologia.

f) Assessorar i col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en 
l’elaboració dels plans d’R+D+I.

3. Així mateix, exerceix les funcions que estiguin associades a programes o projectes 
en els quals participi l’INTA, com ara:

a) Efectuar l’execució del disseny, assaig, avaluació i assessorament en matèria de 
sistemes de propulsió.

b) Portar la gestió i operació de les plataformes aèries considerades com a instal·lació 
científica tecnològica singular.

c) Realitzar anàlisis, dissenys i assajos d’estructures i mecanismes, així com la 
caracterització, optimització i desenvolupament de processos de materials, i la pràctica 
d’assajos relacionats amb les infraestructures.

d) Dissenyar i desenvolupar sistemes aeronàutics complets, i específicament de 
sistemes d’aeronaus no tripulades.

e) Efectuar la qualificació i certificació d’aeronaus, així com la qualificació de sistemes 
d’armament aeri.

4. La Subdirecció General de Sistemes Aeronàutics s’estableix a les instal·lacions del 
campus de «Torrejón de Ardoz».

Article 22. Subdirecció General de Sistemes Terrestres.

1. La Subdirecció General de Sistemes Terrestres assumeix la responsabilitat de 
gestionar els recursos i executar els programes i projectes de recerca científica i tècnica, 
així com de prestar de serveis tecnològics en l’àmbit de les tecnologies de la defensa i 
seguretat, i sistemes terrestres, sense perjudici de la col·laboració que hagi de prestar a 
les subdireccions generals restants per a l’execució de qualsevol programa i projecte que 
hi estiguin interrelacionats o connexos, tot això d’acord amb els objectius i plans anuals i 
plurianuals, elaborats per la Subdirecció General de Coordinació i Plans per satisfer la 
demanda del Ministeri de Defensa, el Pla estatal de recerca científica i tècnica i el Pla 
estatal d’innovació o d’altres organismes de caràcter nacional, estranger o supranacional.

2. En particular, exerceix les funcions següents:

a) Portar la gestió i el control dels centres operatius o d’experimentació relacionats 
amb la seva activitat.

b) Preparar tècnicament els convenis de col·laboració en matèria de la seva 
competència.
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c) Gestionar tècnicament i administrativament les activitats de recerca, 
desenvolupament, innovació, experimentació i certificació de la seva competència, incloses 
les inversions aprovades, amb la col·laboració i el suport de la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans i de la Secretaria General.

d) Atendre les relacions de cooperació nacional i internacional necessàries per 
executar els projectes de recerca, desenvolupament d’experimentació i certificació, en 
l’àmbit de la seva competència, en col·laboració amb la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans.

e) Col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en la 
comercialització i transferència de tecnologia.

f) Assessorar i col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en 
l’elaboració dels plans d’R+D+I.

3. Així mateix, exerceix les funcions que estiguin associades a programes o projectes 
en els quals participi l’INTA, com ara:

a) Desenvolupar l’enginyeria de sistemes terrestres electroòptics i acústics.
b) Efectuar la caracterització de sistemes d’armes terrestres, per certificar-ne i 

optimitzar-ne l’eficàcia operativa.
c) Caracteritzar, certificar i optimitzar les prestacions de les plataformes terrestres, 

militars i civils.
d) Realitzar anàlisis i avaluar els sistemes relacionats amb la defensa NBQR i els 

seus assajos.
e) Investigar, desenvolupar, avaluar, certificar i validar els sistemes de comunicacions 

i informació, simulació i tots aquells relacionats amb les noves tecnologies de la informació 
i la ciberseguretat.

4. La Subdirecció General de Sistemes Terrestres s’ubica a les instal·lacions del 
campus «La Marañosa».

5. El titular d’aquesta Subdirecció General exerceix el càrrec de director de les 
instal·lacions del campus «La Marañosa», amb les atribucions que reflecteix l’article 26 de 
l’Estatut.

Article 23. Subdirecció General de Sistemes Navals.

1. La Subdirecció General de Sistemes Navals és l’encarregada de gestionar els 
recursos i executar els programes i projectes de recerca científica i tècnica, així com de 
prestar serveis tecnològics en l’àmbit de la hidrodinàmica, sense perjudici de la 
col·laboració que hagi de prestar a les subdireccions generals restants per a l’execució de 
qualsevol programa i projecte que hi estigui interrelacionat o connex, tot això d’acord amb 
els objectius i plans anuals i plurianuals, elaborats per la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans per satisfer la demanda del Ministeri de Defensa, el Pla estatal de 
recerca científica i tècnica i el Pla estatal d’innovació o d’altres organismes de caràcter 
nacional, estranger o supranacional.

2. En particular, exerceix les funcions següents:

a) Preparar tècnicament els convenis de col·laboració en matèria de la seva 
competència.

b) Gestionar tècnicament i administrativament les activitats de recerca, 
desenvolupament, innovació, experimentació i certificació de la seva competència, incloses 
les inversions aprovades, amb la col·laboració i el suport de la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans i de la Secretaria General.

c) Atendre les relacions de cooperació nacional i internacional necessàries per a 
l’execució dels projectes de recerca, desenvolupament d’experimentació i certificació, en 
l’àmbit de la seva competència, en col·laboració amb la Subdirecció General de 
Coordinació i Plans.
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d) Col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en la 
comercialització i transferència de tecnologia.

e) Assessorar i col·laborar amb la Subdirecció General de Coordinació i Plans en 
l’elaboració dels plans d’R+D+I.

3. Així mateix, exerceix les funcions que estiguin associades a programes o projectes 
en els quals participi l’INTA, com ara:

a) Investigar, realitzar estudis i experimentar, mitjançant assajos amb models i formes 
de vaixells, equips i dispositius marins, en els seus aspectes hidrodinàmics.

b) Efectuar estudis i projectes d’enginys i artefactes flotants, així com la certificació 
de les velocitats previsibles per al vaixell i la seva eficiència energètica.

4. La Subdirecció General de Sistemes Navals se situa a les instal·lacions del 
campus d’«El Pardo».

5. El titular d’aquesta Subdirecció General exerceix el càrrec de director de les 
instal·lacions del campus d’«El Pardo», amb les atribucions que reflecteix l’article 26 de 
l’estatut.

Secció 5a Dels departaments tecnològics i dels centres d’instal·lacions 
cientificotècniques

Article 24. Departaments tecnològics de l’INTA.

1. Sota la dependència orgànica i funcional de les subdireccions generals respectives, 
els departaments tecnològics, que estan ubicats a les instal·lacions situades en els campus 
de «Torrejón de Ardoz», «La Marañosa» i d’«El Pardo», exerceixen les activitats que els 
atribueixin les normes de desplegament d’aquest Estatut, sense perjudici de les que els 
pugui encarregar el director general, d’acord amb les seves capacitats respectives.

2. Els departaments tecnològics estan encaminats a la generació de coneixement, i 
manifesten les seves activitats per mitjà d’estudis, publicacions o patents, així com 
orientats a l’obtenció de recursos econòmics per la prestació de serveis i l’exercici 
d’activitats, d’acord amb les capacitats específiques que s’atribueixin a cadascun.

3. Correspon al director general determinar l’estructura i ubicació en els campus dels 
departaments tecnològics, i, si s’escau, atribuir activitats, d’acord amb les seves capacitats 
respectives. Així mateix, pot modificar la dependència orgànica i funcional dels diferents 
departaments tecnològics respecte de cada subdirecció general.

Article 25. Centres d’instal·lacions cientificotècniques de l’INTA.

1. Sota la dependència orgànica de les subdireccions generals respectives, els 
centres d’instal·lacions cientificotècniques exerceixen les activitats que els atribueixin les 
normes de desplegament d’aquest Estatut, d’acord amb les seves capacitats respectives.

2. Els centres d’instal·lacions cientificotècniques depenen orgànicament de les 
subdireccions generals en els termes que determinin les normes de desplegament d’aquest 
Estatut.

3. Correspon al director general determinar l’estructura dels centres d’instal·lacions 
cientificotècniques, i, si s’escau, atribuir activitats d’acord amb les seves capacitats 
respectives. Així mateix, pot modificar la dependència orgànica i funcional dels diferents 
centres d’instal·lacions respecte de cada subdirecció general.
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Secció 6a De la direcció dels campus de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas»

Article 26. Direcció dels campus de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».

1. L’INTA disposa, per a l’execució de les seves activitats i l’exercici de les seves 
funcions, de les adequades instal·lacions situades, principalment, als campus de «Torrejón 
de Ardoz», «La Marañosa» i d’«El Pardo», en les quals s’emplacen les subdireccions 
generals respectives en els termes que assenyalen els articles anteriors.

2. Els directors dels campus exerceixen les funcions següents:

a) Executar les activitats que li encomani el director general de l’INTA.
b) Donar suport, i col·laborar-hi, si s’escau, a la Secretaria General en la gestió de les 

funcions que li atribueix l’article 18 respecte de qualsevol activitat que afecti les 
instal·lacions i els departaments tecnològics.

c) Assessorar i col·laborar amb el director general de l’INTA en les activitats que 
incideixin en el funcionament de les instal·lacions i dels departaments tecnològics.

d) Coordinar les activitats de les instal·lacions cientificotècniques que en depenguin, 
respecte de les actuacions que siguin portades a terme per les altres subdireccions 
generals que no hi estan ubicades.

CAPÍTOL III

Convenis de col·laboració

Article 27. Convenis de col·laboració.

1. L’INTA, de conformitat amb el que disposa l’article 34 de la Llei 14/2011, d’1 de 
juny, pot subscriure convenis de col·laboració amb altres agents públics o privats que 
exerceixin activitats de recerca científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, 
per a la realització conjunta de les activitats següents:

a) Projectes i actuacions de recerca científica, desenvolupament i innovació.
b) Creació o finançament de centres, instituts i unitats de recerca.
c) Finançament de projectes cientificotècnics singulars.
d) Formació de personal científic i tècnic.
e) Divulgació científica i tecnològica.
f) Ús compartit d’immobles, d’instal·lacions i de mitjans materials per a l’exercici 

d’activitats de recerca científica, desenvolupament i innovació.

2. En aquests convenis, que estan subjectes al dret administratiu, s’han d’incloure les 
aportacions efectuades pels intervinents, així com el règim de distribució i protecció dels 
drets i resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació. La transmissió dels drets 
sobre aquests resultats s’ha d’efectuar amb una contraprestació que correspongui al seu 
valor de mercat.

3. L’objecte d’aquests convenis no pot coincidir amb el de cap dels contractes 
regulats en la legislació sobre contractes del sector públic.

4. La creació de centres, instituts i unitats de recerca a través d’aquest tipus de 
convenis de col·laboració s’ha d’ajustar a les disposicions d’aquest Estatut i a les altres 
normes que siguin aplicables.

5. Així mateix, es poden subscriure convenis amb institucions i empreses estrangeres 
com a forma de promoció de la internacionalització del sistema espanyol de ciència, 
tecnologia i innovació.

6. Per mitjà de convenis, l’INTA pot participar en la creació i el manteniment d’unitats 
d’R+D de caràcter mixt i titularitat compartida amb universitats i altres organismes públics, 
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així com associar personal investigador propi a universitats o organismes públics sense 
que perdin, en cap cas, la seva pertinença o vinculació a l’Institut.

7. Així mateix, l’INTA, mitjançant un conveni, i amb subjecció a les altres normes que 
siguin aplicables, pot associar a les seves subdireccions generals d’execució i unitats 
d’R+D personal investigador procedent d’universitats o altres organismes públics, sense 
que, en cap cas, perdin la seva pertinença o vinculació a l’organisme d’origen.

8. Mitjançant convenis amb departaments ministerials, comunitats autònomes, 
entitats locals o altres organismes públics, l’INTA pot constituir unitats especials d’R+D per 
a la realització de projectes o programes de recerca, desenvolupament o innovació 
tecnològica que siguin considerats d’interès especial pel Ministeri de Defensa. Aquestes 
unitats especials es regeixen pels òrgans que s’estableixin en els convenis respectius de 
creació i altres normes que siguin aplicables.

9. L’INTA pot establir convenis amb universitats i organismes de les administracions 
públiques o amb organismes internacionals, per a la creació d’unitats de recerca i 
desenvolupament que siguin necessàries per aconseguir els objectius de programes 
nacionals o de les comunitats autònomes, o de programes comunitaris enquadrats en el 
programa marc corresponent.
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