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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
834 Reial decret 18/2014, de 17 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut 

per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) és un organisme públic 
dependent del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d’Estat 
d’Energia, d’acord amb el que estableix l’article 2.6 del Reial decret 344/2012, de 10 de 
febrer, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme.

L’IDAE es crea mitjançant la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 46/1985, de 
27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat, com una entitat de dret públic, per 
a la gestió i el desenvolupament de la política d’estalvi, la conservació i la diversificació de 
l’energia, i es transforma l’aleshores organisme autònom Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia, adscrit al Ministeri d’Indústria i Energia, en una entitat de dret públic, 
de les que preveu l’article sis.U.b) de la Llei 11/1977, de 4 de gener, general pressupostària, 
i en conserva la mateixa denominació. Al mateix temps, la disposició addicional esmentada 
en va regular la naturalesa i el règim jurídic, els fins i les funcions, els recursos econòmics 
i altres previsions legals necessàries, i va remetre l’organització de l’ens públic a una 
norma reglamentària.

En compliment d’aquesta previsió, es va aprovar el Reial decret 802/1986, d’11 d’abril, 
pel qual s’estableix l’Estatut de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, que va 
ser modificat posteriorment pel Reial decret 252/1997, de 21 de febrer, la disposició 
addicional tercera del Reial decret 2100/1998, de 25 de setembre, d’estructura orgànica 
bàsica del Ministeri d’Indústria i Energia, i el Reial decret 1566/2010, de 19 de novembre. 
Addicionalment, i com a conseqüència de la previsió continguda a la disposició transitòria 
tercera de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat, que obliga a adaptar els organismes autònoms i altres entitats de dret 
públic a la tipologia d’organismes públics que preveu l’article 43, l’IDAE va quedar 
configurat en virtut de l’article 72 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, com una entitat pública empresarial de les que 
preveu la lletra b) de l’apartat 1 de l’esmentat article 43, la qual cosa fa necessari 
adequar-ne l’estructura al que disposa l’article 62.1 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

Posteriorment s’han aprovat altres normes que contenen previsions aplicables a 
l’estructura organitzativa de l’IDAE i a la seva activitat, com són, en particular, el Reial 
decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims 
responsables i directius del sector públic empresarial i altres entitats; l’Ordre de 12 d’abril 
de 2012, del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’aprova la 
classificació de les entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic; i el Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, que a la disposició addicional dotzena va encarregar a l’IDAE 
nous fins i funcions, i a més li va atribuir a la disposició addicional tretzena la condició de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració, als efectes del que disposa 
l’article 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i va autoritzar el Govern, a la disposició final 
cinquena, per dictar les disposicions necessàries per al seu desplegament i aplicació.

Com a conseqüència d’aquestes previsions, es considera procedent aprovar un nou 
Estatut actualitzat i concorde amb els temps, i per tant, derogar el Reial decret 802/1986, 
d’11 d’abril, fins ara vigent, d’acord amb el que disposa l’article 62.3 de la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, que precisa que els estatuts dels organismes autònoms i les entitats públiques 
empresarials s’han d’aprovar per reial decret del Consell de Ministres, a iniciativa del 
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titular del ministeri d’adscripció, i a proposta conjunta dels ministres d’Administracions 
Públiques i d’Economia i Hisenda, avui Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, i 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 en la reunió del dia 17 de gener de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia.

S’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Institut per a la Diversificació i Estalvi 
de l’Energia, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 802/1986, d’11 d’abril, pel qual s’estableix l’Estatut de 
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, així com totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin al que preveu el present Reial decret.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre d’Indústria, Energia i Turisme per dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

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, 17 de gener de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ESTATUT DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL INSTITUT PER A LA 
DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA

CAPÍTOL I

Naturalesa, règim jurídic i fins

Article 1. Naturalesa.

1. L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) és una entitat pública 
empresarial de les que preveu l’article 43.1.b) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització 
i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

2. L’entitat pública empresarial IDAE té personalitat jurídica pública diferenciada, 
patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus 
fins.

3. L’IDAE està adscrit al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través de la 
Secretaria d’Estat d’Energia, a la qual correspon la direcció estratègica i l’avaluació i el 
control d’eficàcia de les seves actuacions, en els termes que preveuen els articles 43 i 59 
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

Article 2. Règim jurídic.

1. L’IDAE es regeix per la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 46/1985, de 27 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1986; per la Llei 6/1997, de 14 
d’abril; per les disposicions addicionals dotzena i tretzena del Reial decret llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat; per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en el que 
s’hi preveu per a les entitats públiques empresarials; pel present Estatut i per la resta de 
disposicions legals aplicables a les entitats públiques empresarials.

2. L’IDAE està subjecte al dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus 
òrgans, en l’exercici de potestats administratives que tingui atribuïdes i en els altres 
aspectes en què així ho estableixin específicament els seus estatuts o resulti del que 
preveu per a les entitats públiques empresarials la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

Article 3. Fins i funcions.

1. Són fins i funcions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia els 
següents:

a) Proposar, adoptar i, si s’escau, executar les directrius, les mesures i els estudis 
que siguin necessaris per obtenir el nivell idoni de conservació, estalvi i diversificació 
energètica en els sectors industrials, agrícola o de serveis, i, a aquests efectes, dur a 
terme qualsevol classe d’activitats i serveis tant en relació amb les administracions i 
empreses públiques com amb qualssevol entitats, empreses i persones privades.

b) Analitzar, determinar, proposar i, si s’escau, executar les mesures necessàries 
per obtenir polítiques sectorials eficaces, fomentar la utilització de nova tecnologia en 
equips i projectes i incentivar l’ús de noves fonts d’energia, la racionalització del consum i 
la reducció dels costos energètics.

c) Analitzar, definir, proposar i aplicar programes tendents a investigar les fonts 
d’energies renovables a l’oferta energètica.

d) L’assignació i el control de qualssevol subvencions i incentius financers per a fins 
de conservació, estalvi, diversificació i desenvolupament energètic. Igualment l’Institut pot 
exercir funcions d’agència, mediació o creació de vies de finançament a empreses o a 
entitats en general que siguin adequades per a la consecució dels objectius definits.

e) Als efectes previstos en els apartats precedents, l’Institut pot dur a terme activitats 
d’assistència tècnica, enginyeria de serveis, consultoria, direcció o execució d’obra, 
assessorament i comercialització, en general, de productes, patents, marques, models i 
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dissenys industrials, efectuar inversions, directament o indirectament, en projectes 
d’interès energètic i en societats ja constituïdes o de nova creació.

f) Donar suport al desenvolupament de les tecnologies orientades a la 
descarbonització de la generació elèctrica.

g) Prestar assistència tècnica i econòmica al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
quan se li requereixi expressament, en els procediments administratius, judicials o 
arbitrals en què l’Administració General de l’Estat sigui part.

h) Dur a terme les funcions de mitjà propi instrumental i servei tècnic de 
l’Administració General de l’Estat, i els organismes i les entitats que en depenen, per als 
treballs que se li encarreguin.

i) Dur a terme, en general, totes les funcions i les activitats que afectin la promoció i 
la gestió de l’estalvi energètic i la conservació, la diversificació i el desenvolupament de 
l’energia.

j) Qualssevol altres funcions que se li atribueixin legalment o reglamentàriament.

CAPÍTOL II

Òrgans de govern i règim de funcionament

Article 4. Òrgans de govern.

Els òrgans de govern de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia són:

a) El president.
b) El Consell d’Administració.
c) El director general.

Article 5. El president.

1. El president d’IDAE també ho és del Consell d’Administració.
2. Són facultats del president d’IDAE:

a) Tenir l’alta representació de l’Institut.
b) Vetllar pel compliment d’aquest Estatut i dels acords adoptats pel Consell 

d’Administració i, si s’escau, de la Comissió Executiva.
c) Exercir l’alta inspecció dels serveis de l’entitat i la vigilància de l’exercici de la 

seva activitat.
d) Les altres facultats i funcions que li atribueixin aquests Estatuts, li delegui, si 

s’escau, el Consell d’Administració o li corresponguin de conformitat amb la normativa 
vigent.

3. El president de l’entitat, com a president del Consell d’Administració, dirigeix les 
deliberacions i altres tasques del Consell d’Administració, així com convoca, presideix i 
fixa l’ordre del dia de les reunions del Consell d’Administració.

4. En casos de vacant, absència, malaltia o impossibilitat d’assistència per qualsevol 
altra causa, el president del Consell d’Administració, el substitueixen, per aquest ordre, el 
vicepresident o el titular de la Direcció General de l’entitat.

Article 6. Consell d’Administració.

1. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern de l’entitat.
2. El Consell d’Administració està integrat pels membres següents:

a) El president, que és el titular de la Secretaria d’Estat d’Energia del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

b) El vicepresident, que és el titular de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
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c) Set vocals:

1r El director general de l’entitat.
2n Dos representants designats entre persones de competència reconeguda al 

servei de l’Administració General de l’Estat, de manera que es garanteixi la representació 
adequada en el Consell d’Administració de les àrees relacionades directament amb les 
competències pròpies de l’IDAE.

3r Un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’acord amb 
el que disposa l’article 13.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques.

4t Tres representants designats entre persones de competència reconeguda en 
matèria energètica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Hi ha d’assistir com a secretari el titular de la Secretaria General de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia, que actua amb veu però sense vot.

3. Els vocals del Consell d’Administració són designats pel titular del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, a proposta del titular del Departament, òrgan o organisme 
al qual pertanyin o del titular de la Secretaria d’Estat d’Energia, en el cas dels representants 
que preveu el paràgraf c).4t.

4. Així mateix, poden assistir a les sessions del Consell d’Administració, amb veu 
però sense vot, totes les persones que convoqui el seu president, en qualitat d’experts en 
les matèries incloses a l’ordre del dia, amb la finalitat de prestar l’assistència deguda al 
Consell, sense que la seva assistència comporti el dret a la percepció de cap retribució.

Article 7. Funcions del Consell d’Administració.

1. Al Consell d’Administració li corresponen, de conformitat amb aquest Estatut i 
d’acord amb el que preveu la legislació vigent, les funcions següents:

a) Organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament de l’entitat.
b) Regular el funcionament del Consell mateix i altres òrgans de l’entitat, en tot el 

que no preveu aquest Reial decret.
c) Aprovar, prèvia elevació al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, els 

pressupostos d’explotació, els pressupostos de capital, la memòria i el programa 
d’actuació plurianual, als efectes de la seva tramitació corresponent d’acord amb la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

d) Aprovar els comptes anuals de l’entitat, d’acord amb el que regula la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària.

e) Autoritzar els actes i contractes que siguin necessaris o convenients per a la 
realització dels fins de l’Institut, sigui quin sigui el seu títol jurídic i el seu contingut o 
quantia, sense perjudici de les autoritzacions necessàries que preveu el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

f) Autoritzar les inversions i operacions financeres de l’entitat, incloses la constitució 
i participació en societats mercantils, previ compliment dels requisits legals necessaris.

g) Autoritzar les despeses i disposar dels fons de l’entitat, així com reclamar-los i 
cobrar-los d’acord amb les normes mercantils i altra normativa aplicable.

h) Acordar el que sigui convenient sobre l’exercici de les accions judicials i els 
recursos que corresponguin a l’entitat en defensa dels seus interessos.

i) Aprovar i ordenar, a proposta del titular de la Direcció General de l’Institut, 
l’organització interna de l’entitat i els criteris per a la selecció, l’admissió i, amb l’informe 
previ favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la retribució del 
personal. En particular, li correspon proposar al titular del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme les retribucions complementàries del personal directiu de l’entitat d’acord amb el 
Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims 
responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.
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j) Nomenar i separar el titular de la Secretaria General de l’entitat i altre personal 
directiu, d’acord amb els principis i criteris que estableix l’article 13.2 de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a proposta del titular de la Direcció 
General de l’Institut.

k) Delegar, amb caràcter indefinit o temporal, determinades funcions en el seu 
president, en els membres del Consell i en el titular de la Direcció General de l’Institut.

l) Conferir apoderaments especials per a casos concrets, sense limitació de 
persones.

m) Promoure totes les mesures generals que contribueixin a acomplir millor els fins 
públics de la societat en matèria de diversificació i estalvi del consum d’energia, fomentant 
els acords i les col·laboracions externes necessàries.

2. L’anterior enumeració de funcions del Consell s’entén sense perjudici de les 
seves facultats generals pel que fa a la representació, el govern, la gestió i l’administració 
de l’entitat, llevat del que estableixen expressament la llei i aquest Estatut.

3. No poden ser objecte de delegació les facultats que corresponguin al Consell 
d’Administració, segons l’apartat 1, paràgrafs b), c), d), i), j), k) i l), d’aquest article, ni els 
actes de disposició que suposin compromisos o assignacions per una quantia superior a 
600.000 euros.

4. Qualsevol delegació indefinida de facultats del Consell en el president, membres 
del Consell i en el titular de la Direcció General de l’Institut, requereix el vot favorable de 
les dues terceres parts dels components d’aquest.

5. El Consell d’Administració pot constituir una o més comissions delegades o grups 
de treball per a l’exercici d’estudis o l’anàlisi de qüestions específiques, i en constituir-les 
ha de fixar l’abast d’aquesta delegació, les seves normes de funcionament i el nombre de 
consellers que n’han de formar part. Si no, són aplicables les normes que estableixen 
aquests Estatuts per al Consell d’Administració.

Actua com a secretari d’aquestes qui ho sigui del Consell d’Administració.
6. Les resolucions que dicti el Consell d’Administració, en l’exercici de potestats 

administratives, posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la 
disposició addicional quinzena.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

7. Correspon al president d’IDAE ordenar, mitjançant resolució, la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» dels acords adoptats pel Consell d’Administració, que per la 
seva naturalesa ho requereixin.

Article 8. Règim jurídic del Consell.

El règim jurídic del Consell d’Administració, així com les facultats i atribucions dels 
seus vocals i altres membres, és el que preveu el capítol II, del títol II, de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sense perjudici de les peculiaritats que estableix aquest Estatut.

Article 9. Funcionament.

1. El Consell d’Administració es reuneix amb la convocatòria prèvia del seu 
president, en sessió ordinària mensualment i, quan sigui necessari, a proposta del 
president o d’almenys tres consellers, en sessió extraordinària.

2. La convocatòria s’ha de fer per escrit i s’ha de notificar a cada conseller, i s’hi ha 
de fer constar la data, l’hora i el lloc de la reunió, l’ordre del dia i la informació sobre els 
temes a tractar, tot això amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. Així mateix, es 
pot establir una segona convocatòria, com a mínim, mitja hora més tard de l’hora prevista 
en primera convocatòria.

No obstant això, no és necessària la convocatòria prèvia del Consell perquè aquest 
es reuneixi, si sent-hi tots els seus consellers decideixen, per unanimitat, que tingui lloc la 
sessió, de conformitat amb l’ordre del dia que puguin aprovar, així mateix per unanimitat.
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3. Per a la constitució vàlida del Consell, als efectes de la celebració de sessions, 
deliberacions i presa d’acords, és necessària la presència del president i secretari o dels 
qui els substitueixin i, com a mínim, es requereix la presència de la meitat més un dels 
consellers. En segona convocatòria n’hi ha prou, a més del president i secretari, o dels 
qui els substitueixin, amb l’assistència de la tercera part d’aquests.

4. Els acords s’adopten per majoria dels consellers. En cas d’empat, el president té 
vot de qualitat.

5. De cada sessió el secretari ha d’aixecar acta que s’ha d’aprovar en la mateixa 
sessió o en la següent, segons determini el Consell d’Administració.

L’acta ha d’anar signada pel secretari amb el vistiplau del president, i s’expedeix 
certificació dels acords del Consell d’Administració de la mateixa manera.

Article 10. El director general.

1. El titular de la Direcció General, que té la consideració de màxim responsable de 
l’IDAE, és l’òrgan executiu al qual corresponen les funcions de gestió, administració, 
direcció i representació ordinària de l’entitat i, a través del qual es fan efectius els acords 
del Consell.

2. El titular de la Direcció General és nomenat i separat per reial decret acordat en el 
Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb 
els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat.

3. Corresponen al titular de la Direcció General les funcions i facultats següents:

a) Posseir la representació ordinària de l’entitat per a la formalització de qualssevol 
actes o negocis jurídics, sense perjudici d’altres representacions especials que pugui 
atorgar el Consell d’Administració.

b) Assistir el president del Consell d’Administració en la vigilància i el compliment de 
l’Estatut.

c) Executar els acords del Consell d’Administració.
d) Ordenar les despeses i els pagaments de despeses corrents i de personal, així 

com els que amb caràcter específic o genèric li pugui delegar el Consell d’Administració.
e) Exercir la direcció de personal i de serveis, activitats i prestacions de l’Institut, així 

com l’impuls i la coordinació d’aquestes.
f) Atorgar qualsevol classe de poders, de conformitat amb les autoritzacions 

aprovades pel Consell.
g) Contractar el personal de l’Institut, d’acord amb els criteris definits pel Consell 

d’Administració i amb el que estableixen, si s’escau, el conveni col·lectiu corresponent i la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

h) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i la separació del personal 
directiu de l’Institut.

i) Aprovar els projectes d’estudis, obres o serveis i negocis jurídics en general fins a 
una quantitat de 120.202 euros.

j) Representar l’Institut, per delegació del Consell, en l’exercici de qualssevol accions 
i recursos i davant qualssevol persones o entitats públiques o privades.

k) Exercir les atribucions que li encarregui el Consell d’Administració i delegar-les, 
amb l’autorització prèvia del mateix Consell.

4. L’anterior relació d’atribucions del titular de la Direcció General s’entén sense 
perjudici de les corresponents al Consell d’Administració i, si s’escau, a la Comissió 
Executiva.

5. En cas de vacant, absència o malaltia, el titular de la Direcció General, el 
substitueix la persona que designi el Consell d’Administració. En cas d’urgència, el 
president de l’Institut pot designar, a títol provisional, un substitut, que ha de confirmar el 
Consell d’Administració convocat a aquest efecte.
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6. El titular de la Direcció General, quan ho consideri necessari, pot delegar totes les 
seves atribucions, excepte les esmentades en els paràgrafs b), e), f), g), h) i i) de l’apartat 
3 d’aquest mateix article.

CAPÍTOL III

Altres òrgans

Article 11. La Comissió Executiva.

1. El Consell d’Administració, per tal de complir millor els seus fins, pot crear una 
Comissió Executiva que, com a òrgan de suport dependent del Consell esmentat, està 
integrada pels membres següents:

a) El president, que és el titular de la Direcció General de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia.

b) Tres vocals que designa el titular de la Secretaria d’Estat d’Energia del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme d’entre els membres del Consell d’Administració.

c) El secretari, que és el titular de la Secretaria General de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia.

2. Corresponen a la Comissió Executiva les atribucions següents:

a) Elaborar anualment i elevar al Consell d’Administració per a la seva aprovació els 
programes, els pressupostos i els comptes anuals de l’Entitat.

b) Conèixer i informar prèviament dels afers que hagi de sotmetre al Consell 
d’Administració el titular de la Direcció General.

c) Aprovar les subvencions o les ajudes i les contractacions d’una quantia d’entre 
120.202 i 600.000 euros, i conèixer el destí, l’import i l’aplicació de les concedides i 
concertades per una quantia inferior a les esmentades des de la seva última reunió.

d) Efectuar el seguiment i el control dels objectius i els plans d’actuació de l’Institut.
e) Exercir les altres atribucions que el Consell d’Administració li encarregui o delegui.

Article 12. La Comissió Consultiva d’Estalvi i Eficiència Energètica.

1. Com a òrgan d’assessorament d’IDAE, i dependent del Consell d’Administració, 
es crea la Comissió Consultiva d’Estalvi i Eficiència Energètica.

2. La Comissió està integrada pels membres següents:

a) El president, que és el titular de la Secretaria d’Estat d’Energia del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

b) El vicepresident, que és el titular de la Direcció General de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia.

c) Vocals:

1r Un representant de cadascuna de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i 
Melilla, designats pel titular del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a proposta de 
l’òrgan competent de cada comunitat o ciutat amb estatut d’autonomia.

2n Dos representants de l’Administració General de l’Estat, designats pel titular del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a proposta del titular de la Secretaria d’Estat 
d’Energia.

d) El secretari, que és el titular de la Secretaria General de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia, amb veu i vot.

3. La Comissió té les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l’Energia, en matèria d’estalvi i eficiència energètica.
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b) Recollir i estudiar els suggeriments i projectes de les comunitats autònomes i 
ciutats de Ceuta i Melilla en matèria d’estalvi i diversificació energètica.

c) Participar, mitjançant proposta o informe, en el procés d’elaboració de la 
planificació de les actuacions generals de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l’Energia.

d) Analitzar les implicacions de les diferents actuacions i programes que tant l’Institut 
per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia com les administracions autonòmiques duen a 
terme a favor d’objectius d’estalvi i eficiència energètica.

e) Analitzar les estadístiques energètiques regionals relacionades amb els fins i les 
funcions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, sobre la base de la 
informació elaborada per les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla dins de 
l’exercici de les competències que reconeguin els estatuts respectius i que aquelles 
proporcionin a la Comissió.

f) Qualsevol altra funció que li encomani el Consell d’Administració de l’Institut.

Article 13. La Secretaria General de l’Institut.

1. Corresponen a la Secretaria General de l’Institut les funcions que preveu el 
present Estatut, així com les que li atribueixi el Consell d’Administració, a proposta del 
director general de l’Entitat.

2. El titular de la Secretaria General és nomenat i separat d’acord amb el que 
disposa l’article 7.1.j) d’aquest Estatut.

CAPÍTOL IV

Personal de l’entitat

Article 14. Règim de personal.

1. Tot el personal de l’Institut es regeix per les normes de dret laboral, amb les 
especificacions que contenen la Llei 6/1997, de 14 d’abril, i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en tot allò que li és aplicable. Així mateix, estan 
sotmesos al règim d’incompatibilitats que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

2. Té la consideració de personal directiu de l’Institut, a més del titular de la 
secretaria general, el personal que porti a terme la planificació i coordinació d’activitats 
pròpies d’un àmbit concret d’actuació, l’establiment d’objectius i el control del seu 
compliment, així com la direcció de l’equip o els equips de treball que se li hagin assignat, 
i queda subjecte al règim laboral especial d’alta direcció. Aquestes funcions s’han d’exercir 
amb autonomia i responsabilitat, només limitades pels criteris i les instruccions emanades 
del titular de la Direcció General.

3. El personal directiu ha d’exercir el seu càrrec amb dedicació absoluta, plena 
independència i total objectivitat, i en l’exercici de les seves comeses s’ha de sotmetre a 
avaluació, d’acord amb els criteris d’eficàcia, responsabilitat per la seva gestió i control de 
resultats. Així mateix, ha d’observar els deures de diligència, discreció i sigil professional 
en l’exercici del seu càrrec.

4. El personal directiu és nomenat, d’acord amb el que disposa l’article 7.1.j), en 
relació amb l’article 10.3.h) d’aquest Estatut, procurant atendre el principi de presència 
equilibrada entre dones i homes, mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i 
concurrència, d’acord amb els criteris que estableix l’apartat 10 de l’article 6 de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, 
atenent principis de mèrit, capacitat i idoneïtat així com l’experiència en l’exercici de llocs 
de responsabilitat en la gestió pública o privada.

En tot cas, la determinació del nombre màxim i mínim de directius de l’Institut, així 
com les seves condicions i règim retributiu, s’ha d’ajustar al que disposa la normativa 
aplicable al personal al servei de les entitats públiques empresarials.
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5. La resta de personal se selecciona mitjançant convocatòria pública basada en els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

6. Les actuacions en matèria de personal s’han d’ajustar als criteris que pugui definir 
el Consell d’Administració, de conformitat amb el que estableix amb caràcter general la 
normativa pressupostària i amb les peculiaritats recollides en aquest Estatut.

CAPÍTOL V

Règim patrimonial

Article 15. Patrimoni i recursos.

1. L’IDAE té, per al compliment dels seus fins, un patrimoni propi i diferent dels béns 
adscrits per l’Administració General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns, drets i 
obligacions de què sigui titular.

2. La gestió dels béns patrimonials de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l’Energia es regeix pel que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques.

3. De conformitat amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 65 de la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, els recursos econòmics de l’IDAE estan constituïts per:

a) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni, i els productes i les rendes 
que en deriven, així com els que a partir d’aquesta data puguin ser incorporats i adscrits 
per qualsevol persona o entitat i per qualsevol títol.

b) L’aportació de l’Estat per a despeses d’inversió i funcionament que s’assigni a 
l’Institut en els pressupostos generals de l’Estat.

c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l’exercici de les seves 
activitats i la prestació dels seus serveis.

d) Els crèdits, préstecs a mitjà i llarg termini, emprèstits i altres operacions financeres 
que pugui concertar per al compliment degut dels seus fins i funcions.

e) Les subvencions i aportacions que, per qualsevol títol, siguin concedides a favor 
seu per entitats públiques o privades, o particulars.

f) Qualsevol altre recurs no previst a les lletres anteriors que se li pugui atribuir.

CAPÍTOL VI

Règim econòmic i financer

Article 16. Règim pressupostari.

1. L’IDAE ha d’elaborar anualment el seu pressupost d’explotació i capital i el 
programa d’actuació plurianual, amb l’estructura que assenyali el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, que un cop aprovat pel Consell d’Administració ha de ser 
tramitat de la manera que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, per a les entitats públiques empresarials.

2. L’avantprojecte de pressupostos d’explotació i de capital juntament amb els 
programes d’actuació plurianual, els ha de remetre electrònicament el Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Els pressupostos 
d’explotació i de capital s’han d’integrar en els pressupostos generals de l’Estat.

3. El règim de modificacions pressupostàries és el que estableix, amb caràcter 
general, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per a les entitats públiques empresarials.

4. La competència per autoritzar les modificacions pressupostàries que no estiguin 
regulades pel que assenyala la Llei 47/2003, de 26 de novembre, correspon al Consell 
d’Administració.
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Article 17. Règim comptable i control financer.

1. D’acord amb el que disposa l’article 58 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, el règim de control 
financer de l’IDAE és el que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

2. De conformitat amb el que disposa l’article 121.3 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, l’IDAE ha d’aplicar els principis i les normes de comptabilitat que recullen el 
Codi de comerç i el Pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola, així com les 
seves adaptacions i les disposicions que el despleguen.

3. Sense perjudici de les competències de fiscalització atribuïdes al Tribunal de 
Comptes, l’Institut està sotmès al control que exerceix la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, a través de la Intervenció Delegada en aquest, en les condicions 
i en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, per a les entitats 
públiques empresarials.

4. La rendició dels comptes anuals de l’IDAE, la porta a terme el director general de 
l’IDAE d’acord amb el que preveuen els articles 137 i 139 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.

Article 18. Control d’eficàcia.

Correspon al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el control d’eficàcia de l’Institut 
per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, per tal de comprovar el grau de compliment 
dels objectius i l’adequada utilització dels recursos assignats, en els termes que preveu 
l’article 59 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat, sense perjudici del que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

CAPÍTOL VII

Règim de contractació, mitjà propi instrumental i servei tècnic

Article 19. Règim aplicable en matèria de contractació.

El règim de contractació de l’IDAE és el que preveu el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Article 20. Mitjà propi instrumental i servei tècnic.

1. L’IDAE, en els termes que preveu aquest Estatut, té la consideració de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de l’Administració als efectes que preveu l’article 24.6 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, per a la realització de tots els treballs que li encarreguin l’Administració 
General de l’Estat i els organismes i entitats públics que hi estan vinculats i que tinguin la 
consideració de poder adjudicador, en tot el que té relació amb els seus fins i funcions, i 
està obligat a dur a terme els treballs que li encarreguin d’acord amb les instruccions 
fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec.

2. Les actuacions que se li encarregin a l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l’Energia 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 d’Energia, de conformitat amb el règim que 
estableix l’apartat 4.

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

La comunicació per la qual s’encarrega una actuació a l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia suposa l’ordre per iniciar-la. L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l’Energia ha de dur a terme les seves actuacions de conformitat amb el document de 
definició que l’òrgan ordenant li faciliti i ha de seguir les indicacions del director o 
l’encarregat designat per a cada actuació.

Per vetllar per la realització adequada 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. 
Correspon a la comissió de seguiment analitzar els problemes d’interpretació i compliment 
que es puguin suscitar, així com, si s’escau, proposar a l’òrgan que fa l’encàrrec les 
actuacions a dur a terme.

3. Els encàrrecs es retribueixen mitjançant tarifes subjectes al règim que preveu 
l’apartat següent, i comporten la potestat, per a l’òrgan que confereix l’encàrrec, de dictar 
les instruccions necessàries per a la seva execució.

4. La tarifa o retribució de l’encàrrec ha de cobrir el valor de les prestacions 
encarregades, i per al seu càlcul s’han de tenir en compte els costos directes i els 
indirectes, i un percentatge de benefici industrial, que pot oscil·lar en funció dels volums 
contractats o altres circumstàncies objectivament atendibles d’acord amb els mercats 
corresponents, i queden excloses, en tot cas, qualssevol partides que puguin tenir la 
consideració d’ajuda pública.

5. Les relacions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia amb 
l’Administració General de l’Estat i els organismes i entitats que en depenen, en la seva 
condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual, per la 
qual cosa, a tots els efectes, són de caràcter intern, dependent i subordinat.

6. L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia no pot participar en licitacions 
públiques convocades per l’Administració General de l’Estat i els seus organismes i 
entitats dependents, que tinguin la consideració de poder adjudicador, i dels quals sigui 
mitjà propi instrumental, sense perjudici que quan no concorri cap licitador es pugui 
encarregar de l’execució de la prestació objecte d’aquestes.

7. L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia ha de sotmetre, si s’escau, els 
contractes necessaris per executar els encàrrecs a les prescripcions del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

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