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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5397 Reial decret 351/2011, d’11 de març, pel qual es modifica l’Estatut de l’entitat 

pública empresarial Red.es, aprovat pel Reial decret 164/2002, de 8 de 
febrer.

Després dels canvis legislatius efectuats per l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, l’entitat pública empresarial Red.es va modificar, 
mitjançant el Reial decret 1433/2008, de 29 d’agost, el seu Estatut, amb la incorporació de 
les disposicions de l’article esmentat. Doncs bé, l’experiència adquirida per l’entitat com a 
mitjà propi de l’Administració General de l’Estat fa que sigui necessari tornar a modificar el 
Reial decret 164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut esmentat, als efectes 
d’estendre aquesta condició de mitjà propi.

En efecte, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, a l’article 
24.6 estableix 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, i s’han de determinar les entitats respecte de les quals tenen 
aquesta condició i precisar el règim dels encàrrecs que se’ls puguin 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 que siguin 
mitjans propis, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, se’ls pugui encarregar 
l’execució de la prestació que n’és l’objecte.

Mitjançant aquest Reial decret es modifica l’article 30 de l’Estatut de l’entitat pública 
empresarial Red.es, per tal d’incorporar-hi la possibilitat que aquesta pugui ser mitjà propi 
i servei tècnic d’ens, entitats, organismes i societats vinculats o dependents de l’Administració 
General de l’Estat. Així s’estableix el marc jurídic necessari per regular les actuacions i 
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, es pot 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 part més gran de la seva activitat amb l’Administració General de l’Estat.

D’altra banda, l’Acord de Consell de Ministres de 30 d’abril de 2010, sobre racionalització 
del sector públic empresarial, estableix a l’apartat tercer que les empreses del sector públic 
estatal que tinguin més de 6 membres en el seu consell d’administració han d’adoptar les 
mesures necessàries, a través de la modificació dels seus estatuts, per tal de reduir el 
nombre de consellers almenys en un 15 per cent. Així mateix, l’apartat setè del dit Acord 
del Consell de Ministres assenyala que les mesures de l’apartat tercer són aplicables a les 
entitats públiques empresarials.

L’Acord anterior, juntament amb la supressió de la Direcció General per al 
Desenvolupament de la Societat de la Informació per part del Reial decret 495/2010, de 30 
d’abril, pel qual s’aprova l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, 
supressió confirmada pel Reial decret 1366/2010, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova 
l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, que deroga l’anterior, fa que 
sigui necessària una doble modificació de l’Estatut de Red.es: d’una banda, de l’article 8.1, 
per reduir el nombre de consellers màxim de 18 a 15 i, d’una altra, del tercer paràgraf de 
l’article 9, primordialment per deixar constància de l’eliminació de la Direcció General per 
al Desenvolupament de la Societat de la Informació i de la Secretaria General de Política 
Científica com a vocalies nates. A més, l’ocasió que brinda aquesta modificació de l’article 
9 permet actualitzar-lo d’acord amb l’actual estructura orgànica dels departaments 
ministerials.

L’article 63.2 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, estableix que la modificació dels estatuts dels organismes 
autònoms i entitats públiques empresarials s’han de portar a terme 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 d’adscripció.
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En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, a proposta del 
ministre de Política Territorial i Administració Pública i de la ministra d’Economia i Hisenda, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 11 de març de 2011,

DISPOSO:

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.

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

U. L’article 8.1 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«1. El Consell d’Administració està format pel president, que també ho és del 
Consell, pel director general de l’entitat, per un nombre de vocals no inferior a 10 ni 
superior a 15 i pel secretari del Consell.»

Dos. El tercer paràgraf de l’article 9 de l’Estatut passa a tenir la redacció següent:

«Tenen la consideració de vocals nats del Consell d’Administració el director 
general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el director del Gabinet 
del Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, el director del Gabinet del Secretari d’Estat 
de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, el cap de l’Advocacia de 
l’Estat en el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i el director general d’Impuls de 
l’Administració Electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.»

Tres. L’article 30 de l’Estatut queda redactat en els termes següents:

«Article 30. Règim de contractació i actuacions com a mitjà propi.

Red.es té la consideració de poder adjudicador als efectes que preveu l’article 
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 encomanin l’Administració General de 
l’Estat i els ens, entitats, organismes i societats vinculats a l’Administració General 
de l’Estat o que en depenen en les matèries objecte de les seves funcions 
d’assessorament, elaboració d’estudis i informes, execució de programes i suport 
que estableixen 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 d’aquest Estatut.

Red.es no pot participar en licitacions públiques convocades per l’Administració 
General de l’Estat i els ens, entitats, organismes i societats vinculats a l’Administració 
General de l’Estat o que en depenen, sense perjudici que, quan no hi concorri cap 
licitador, se li pugui encarregar l’execució de la prestació que n’és l’objecte.

Els diferents departaments ministerials de l’Administració General de l’Estat i els 
ens, entitats, organismes i societats vinculats a l’Administració General de l’Estat o 
que en depenen poden encomanar a Red.es els treballs i les activitats que necessitin 
per a l’exercici de les seves competències i funcions, així com les que siguin 
complementàries o accessòries, d’acord amb el règim que estableix aquest 
Estatut.

Red.es està obligada a realitzar els treballs i les activitats que li siguin encomanats 
per l’Administració General de l’Estat i els ens, entitats, organismes i societats 
vinculats a l’Administració General de l’Estat o que en depenen, d’acord amb les 
instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec de gestió. Aquesta obligació 
es refereix als encàrrecs que li formuli com al seu mitjà propi instrumental i servei 
tècnic, en les matèries que en constitueixen les funcions estatutàries. Les relacions 
de Red.es amb l’Administració General de l’Estat i els ens, entitats, organismes i 
societats vinculats a l’Administració General de l’Estat o que en depenen, en la seva 
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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 que 
preveu 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 de gestió ha de cobrir el valor de les prestacions 
encarregades, tenint en compte per calcular-la els costos directes i els indirectes, i 
marges raonables, d’acord amb l’import d’aquelles prestacions, per atendre 
desviacions i imprevistos.

Les actuacions obligatòries que li siguin encarregades a Red.es han d’estar 
definides, segons els casos, en projectes, memòries o altres documents tècnics i 
valorades en el pressupost corresponent, d’acord amb les tarifes o retribucions 
fixades pel 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 documents 
esmentats i han de realitzar els preceptius tràmits tècnics, jurídics, pressupostaris i 
de control i aprovació de la despesa. L’encàrrec de cada actuació obligatòria l’han 
de comunicar formalment l’Administració General de l’Estat, els ens, entitats, 
organismes i societats vinculats a l’Administració General de l’Estat o que en 
depenen, i s’hi ha de fer constar, a més dels antecedents que escaiguin, la seva 
denominació, el termini de realització, l’import, la partida pressupostària corresponent 
i, si s’escau, les anualitats en què es financi amb les quanties respectives, així com 
el director designat per a l’actuació a realitzar. També se li ha de facilitar el document 
en què es defineixi aquesta actuació, amb el seu pressupost detallat.

La comunicació en què s’encarrega una actuació a Red.es suposa l’ordre per 
iniciar-la. Red.es ha de dur a terme les actuacions conforme al 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 l’encàrrec, 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 fa 
l’encàrrec de gestió. Correspon a la comissió de seguiment resoldre els problemes 
d’interpretació i compliment que es puguin suscitar, així com precisar o modificar les 
actuacions a realitzar, sempre que no suposi cap alteració substancial de l’objecte 
de l’encàrrec.

Red.es 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 d’efectuar el reconeixement i la comprovació en 
els termes legalment establerts, s’ha d’estendre el document corresponent i fer-ne 
la liquidació en el termini dels sis mesos següents.»

Disposició final primera. Referències a ministeris.

Les referències efectuades en 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’han d’entendre realitzades al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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