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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
14809 Reial decret 1433/2008, de 29 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 

164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública 
empresarial Red.es.

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

14
80

9-
C

Després dels canvis legislatius operats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, i per la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls 
de la societat de la informació, és necessari procedir a modificar el Reial decret 164/2002,  
de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, als efectes 
d’adaptar l’Estatut a les disposicions legals anteriorment esmentades.

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix, a l’article 
24.6, que la condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris 
esmentats en aquest apartat l’ha de reconèixer expressament la norma que les creï o els 
seus estatuts, que ha de determinar les entitats respecte a les quals tenen aquesta condició 
i precisar el règim dels encàrrecs que se’ls poden conferir o les condicions en què se’ls 
poden adjudicar contractes, i determinar per a aquestes la impossibilitat de participar en 
licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals siguin mitjans propis, 
sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de 
la prestació objecte de les licitacions.

En aquest sentit, es modifica l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es per 
incorporar-hi les previsions de la recent Llei de contractes del sector públic i s’estableix 
d’aquesta manera el marc jurídic necessari per regular les actuacions i les funcions de 
foment i desenvolupament de la societat de la informació que l’entitat pública empresarial 
pot efectivament desenvolupar atenent la seva experiència i capacitat. En aquest sentit és 
necessari destacar, als efectes del que preveu l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, que l’entitat pública empresarial Red.es realitza 
la major part de la seva activitat amb l’Administració General de l’Estat.

Així mateix, es procedeix igualment a incorporar a l’Estatut de Red.es la modificació 
normativa introduïda per l’article 8 de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures 
d’impuls de la societat de la informació, que estableix un nou règim aplicable a les tarifes 
per les tasques d’assignació, renovació i altres operacions registrals realitzades per l’entitat 
pública empresarial Red.es en l’exercici de la seva funció d’autoritat d’assignació dels 
noms de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (.es) en les mateixes 
condicions en què es comercialitzen la resta dels noms de domini genèrics i territorials pel 
fet d’haver passat les esmentades tarifes a tenir la consideració de preu públic.

L’article 62.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, estableix que els estatuts dels organisme autònoms i 
entitats públiques empresarials els aprova per reial decret el Consell de Ministres, a 
iniciativa del titular del Ministeri d’Adscripció i a proposta conjunta dels ministres 
d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda. L’article 63 d’aquesta Llei precisa que 
la modificació o refosa d’organismes autònoms o entitats públiques empresarials que no 
impliquin l’alteració dels seus fins generals, del tipus d’organisme públic o les peculiaritats 
relatives als recursos econòmics, el règim de personal, de contractació, patrimonial, fiscal 
o qualssevol altres que exigeixin una norma amb rang de llei, s’han de portar a terme, 
encara que suposin la modificació de la llei de creació, per reial decret acordat en Consell 
de Ministres, a proposta conjunta dels ministres d’Administracions Públiques i d’Economia 
i Hisenda i a iniciativa del ministre (o ministres) d’adscripció o, en tot cas, d’acord amb 
aquest.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, a proposta de la 
ministra d’Administracions Públiques i del ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb el 
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Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 
d’agost de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es.

El Reial decret 164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública 
empresarial Red.es, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 2 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es queda redactat de la 
manera següent:

«1. L’entitat pública empresarial Red.es es regeix pel que estableixen la 
disposició addicional sisena de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de 
telecomunicacions, i les seves modificacions posteriors, les disposicions que hi 
siguin aplicables de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat i de la legislació pressupostària, i pel que preveu 
aquest Estatut.

2. L’activitat de l’entitat pública empresarial Red.es es regeix pel dret privat, 
excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de potestats 
administratives que tingui atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per a 
les entitats públiques empresarials a la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, i la legislació pressupostària, i el 
que preveu el present Estatut.

En particular, la gestió del preu públic per assignació del recurs limitat de noms 
i adreces es regeix per les normes de dret administratiu i tributari que hi siguin 
aplicables.»

Dos. L’article 3 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es queda modificat de 
la manera següent:

«Article 3. Funcions de l’entitat pública empresarial Red.es:

1. Correspon a l’entitat Red.es la realització de les funcions següents:

a) La gestió del registre dels noms i adreces de domini d’Internet sota el codi 
de país corresponent a Espanya (.es), d’acord amb la política de registres que 
determinin el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la normativa corresponent.

b) La participació en els òrgans que coordinin la gestió de registres de nom i 
dominis de la corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números (ICANN), 
o l’organització que, si s’escau, la substitueixi, així com l’assessorament al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç al comitè Assessor Governamental de ICANN (GAC), 
i, en general quan li sigui sol·licitat, l’assessorament de l’Administració General de 
l’Estat a la resta d’organismes internacionals i, en particular, a la Unió Europea, en 
tots els temes de la seva competència.

c) La d’observatori del sector de les telecomunicacions i de la societat de la 
informació.

d) L’elaboració d’estudis i informes i, en general, l’assessorament de 
l’Administració General de l’Estat, els seus organismes públics i entitats de dret 
públic vinculades o dependents, en tot el que afecti les telecomunicacions i la 
societat de la informació, de conformitat amb les instruccions que dicti el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. L’exercici d’aquesta funció s’entén sense perjudici de 
les funcions atribuïdes a altres òrgans existents amb competències en matèria de 
les telecomunicacions i societat de la informació.

e) El foment i el desenvolupament de la societat de la informació.

En aquest àmbit, correspon a Red.es la realització, entre d’altres, de les 
actuacions següents:
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1a La gestió de programes de difusió dirigits a promoure el coneixement de les 
telecomunicacions i de la societat de la informació, incloent-hi l’execució dels 
programes per a l’extensió de les telecomunicacions i de la societat de la informació 
que li encomani l’Administració General de l’Estat, inclosos els corresponents a fons 
estructurals comunitaris, la gestió dels quals no estigui atribuïda a altres òrgans.

Així mateix, dins d’aquesta funció, Red.es presta suport als òrgans competents 
de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes públics i entitats de dret 
públic vinculades o dependents per a la implantació de l’Administració electrònica, 
en la gestió d’aquells programes específics que els esmentats òrgans tinguin 
assignats en relació amb el desenvolupament de l’Administració electrònica. A 
aquest efecte, ha de mantenir les oportunes relacions de col·laboració amb el 
Consell Superior d’Administració Electrònica i amb el Ministeri d’Administracions 
Públiques per tal d’aconseguir la màxima eficàcia de les seves actuacions en suport 
de l’Administració electrònica.

2a La posada en marxa de programes per promoure un ús més segur d’Internet, 
de les telecomunicacions i de les tecnologies de la informació per part de ciutadans 
i empreses.

3a La prestació, en règim de dret privat, de serveis relacionats amb l’assignació 
i gestió de noms de domini a Internet diferents dels esmentats al paràgraf a).

4a El suport a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de 
la Informació en la posada en marxa i la difusió de projectes inclosos en el Pla 
Avança i ulteriors plans promoguts per la Secretaria d’Estat. Igualment, i sense 
perjudici de les competències d’altres òrgans existents, pot prestar suport per a la 
posada en marxa i difusió de les iniciatives que en el futur puguin ser impulsades pel 
Govern en l’àmbit de la societat de la informació.

5a La prestació d’altres serveis relacionats amb el foment i el desenvolupament 
de la societat de la informació. En particular, Red.es ha de fomentar la participació 
en fòrums i la posada en marxa de programes per a la difusió de les telecomunicacions 
i de la societat de la informació en l’àmbit iberoamericà, tot això sense perjudici de 
les funcions atribuïdes a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament i a altres òrgans de l’Administració General de l ‘Estat que 
mantinguin relacions internacionals en aquest àmbit.

f) Qualssevol altres que se li encomanin relacionades amb les anteriors.

2. Per complir millor les seves finalitats, l’entitat pública empresarial Red.es 
pot dur a terme totes les activitats comercials i industrials que estiguin relacionades 
amb el seu objecte, de conformitat amb el que acordin els seus òrgans de govern. 
En particular, pot crear i participar en societats mercantils, i també en entitats, 
fundacions, associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre, nacionals 
o estrangeres, quan sigui imprescindible per a la consecució dels fins assignats.

De la mateixa manera, pot formalitzar, gestionar i administrar fons, subvencions, 
crèdits, avals o altres garanties, i pot dur a terme tota mena d’operacions 
financeres.»

Tres. Es modifica la lletra j) de l’article 14.1 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial 
Red.es, que passa a tenir el tenor següent:

«j) La resolució dels expedients d’assignació i manteniment de noms i adreces 
de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (.es), i dels 
d’administració i cobrament del preu públic corresponent.»

Quatre. El paràgraf f) de l’article 28.2 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.
es queda redactat de la manera següent:

«f) Els ingressos corresponents al cobrament del preu públic per assignació i 
manteniment del recurs limitat de noms i adreces d’Internet sota el codi de país 
corresponent a Espanya (.es).»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 220  •  Dijous 11 de setembre de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 4

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

14
80

9-
C

Cinc. Es modifica l’article 30 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, que 
passa a tenir el tenor següent:

«Red.es té la consideració de poder adjudicador als efectes previstos a l’arti- 
cle 3.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

L’entitat pública empresarial, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració, 
està obligada a realitzar els treballs que li encomani l’Administració General de 
l’Estat en les matèries objecte de les seves funcions d’assessorament, elaboració 
d’estudis i informes, execució de programes i suport establertes en els paràgrafs b), 
d) i e) de l’apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 11/1998, de 24 
d’abril, general de telecomunicacions, i de l’article 3.1 del present Estatut.

Red.es no pot participar en licitacions públiques convocades per l’Administració 
General de l’Estat, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui 
encarregar l’execució de la prestació objecte de les licitacions.

Els diferents departaments ministerials de l’Administració General de l’Estat 
poden encomanar a Red.es els treballs i les activitats que requereixin per a l’exercici 
de les seves competències i funcions, així com les que resultin complementàries o 
accessòries, d’acord amb el règim establert en aquest Estatut.

Red.es està obligada a dur a terme els treballs i les activitats que li encomani 
l’Administració General de l’Estat d’acord amb les instruccions fixades unilateralment 
per qui les encarregui. Aquesta obligació es refereix als encàrrecs que li formuli com 
el seu mitjà propi instrumental i servei tècnic, en les matèries que constitueixen les 
seves funcions estatutàries. Les relacions de Red.es amb l’Administració en la seva 
condició de mitjà propi i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual, 
per la qual cosa, a tots els efectes, són de caràcter intern, dependent i subordinat.

Els encàrrecs de gestió es retribueixen mitjançant tarifes subjectes al règim 
previst en el paràgraf següent, i comporten la potestat, per a l’òrgan que confereix 
l’encàrrec, de dictar les instruccions necessàries per a la seva execució.

La tarifa o retribució de l’encàrrec ha de cobrir el valor de les prestacions 
encarregades, tenint en compte per al seu càlcul els costos directes i indirectes, i els 
marges raonables, d’acord amb l’import de les prestacions, per atendre desviacions 
i imprevistos.

Les actuacions obligatòries que siguin encarregades a Red.es han d’estar 
definides, segons els casos, en projectes, memòries o altres documents tècnics, i 
valorades en el seu pressupost corresponent, d’acord amb les tarifes o retribucions 
que fixi el secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació.

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

La comunicació en què s’encarrega una actuació a Red.se suposa l’ordre per 
iniciar-la. Red.es realitzarà les seves actuacions de conformitat amb el document de 
definició que l’òrgan ordenant li faciliti i seguint les indicacions del director designat 
per a cada actuació.

Per vetllar per l’adequada realització de les activitats objecte de la comanda, 
s’ha de constituir, per a cada projecte, una comissió de seguiment de la qual han de 
formar part, almenys en un cinquanta per cent, els representants de l’òrgan que 
l’encarregui. Correspon a la Comissió de Seguiment resoldre els problemes 
d’interpretació i compliment que es puguin suscitar, així com precisar o modificar les 
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actuacions a realitzar, sempre que no suposi una alteració substancial de l’objecte 
de l’encàrrec.

Red.se ha de sotmetre els contractes necessaris per executar els encàrrecs de 
gestió a les prescripcions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic.

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

Sis. L’article 38 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es queda modificat 
de la manera següent:

«Article 38. Aplicació de resultats.

Sense perjudici del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 
11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, en relació amb els ingressos 
obtinguts pel preu públic per assignació del recurs limitat de noms i adreces, els 
beneficis que llanci anualment el compte de pèrdues i guanys de l’entitat es poden 
aplicar a reserves o, si s’escau, a dividends a favor del tresor públic.»

Set. S’afegeix un nou article 39 a l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, 
amb la redacció següent:

«Article 39. Canvis organitzatius i continuïtat en l’exercici de les funcions 
assignades.

En cas de desaparició o canvi de la denominació o de l’estructura corresponent 
als òrgans administratius o organismes públics esmentats en el present Estatut, en 
particular a l’article 9, assumeixen les funcions assignades a aquests òrgans els 
titulars dels òrgans superiors o directius equivalents que n’assumeixin les 
competències respectives.»

Disposició addicional única. Actualització de referències.

Les referències que fa el Reial decret 164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, al Ministeri de Ciència i Tecnologia 
s’entenen efectuades al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. En cas de reestructuració 
de departaments ministerials, s’entendran fetes al ministeri que n’assumeixi les 
competències i se subrogui en la posició d’aquest.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 29 d’agost de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ


