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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
5397 Real decreto 351/2011, do 11 de marzo, polo que se modifica o Estatuto da 

entidade pública empresarial Red.es, aprobado polo Real decreto 164/2002, 
do 8 de febreiro.

Despois dos cambios lexislativos operados polo artigo 24.6 a Lei 30/2007, do 30 de 
outubro, de contratos do sector público, a entidade pública empresarial Red.es modificou 
polo Real decreto 1433/2008, do 29 de agosto, o seu estatuto, incorporando as disposicións 
do dito artigo. Pois ben, a experiencia adquirida pola entidade como medio propio da 
Administración xeral do Estado fai preciso proceder a modificar de novo o Real decreto 
164/2002, do 8 de febreiro, polo que se aproba o dito estatuto, para os efectos de estender 
a dita condición de medio propio.

En efecto, a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, no seu 
artigo 24.6 establece que a condición de medio propio e servizo técnico das entidades que 
cumpran os criterios mencionados nese punto deberá recoñecerse expresamente pola 
norma que as cree ou polos seus estatutos, que deberán determinar as entidades respecto 
das cales teñen esta condición e precisar o réxime das encomendas que se lles poidan 
conferir ou as condicións en que se lles poderán adxudicar contratos, e determinará para 
elas a imposibilidade de participar en licitacións públicas convocadas polos poderes 
adxudicadores de que sexan medios propios, sen prexuízo de que, cando non concorra 
ningún licitador, se lles poida encargar a execución da prestación obxecto delas.

Mediante este real decreto modifícase o artigo 30 do Estatuto da entidade pública 
empresarial Red.es, para incorporar a este a posibilidade de que ela poida ser medio 
propio e servizo técnico de entes, entidades, organismos e sociedades vinculados ou 
dependentes da Administración xeral do Estado. Establécese así o marco xurídico 
necesario para regular as actuacións e funcións de fomento e desenvolvemento da 
sociedade da información que a entidade pública empresarial pode, atendendo á súa 
experiencia e capacidade, efectivamente desenvolver. Neste sentido cabe destacar, para 
os efectos do previsto no artigo 24.6 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector público, que a entidade pública empresarial Red.es realiza a maior parte da súa 
actividade coa Administración xeral do Estado.

Por outra parte, o Acordo de Consello de Ministros do 30 de abril de 2010, sobre 
racionalización do sector público empresarial, establece no seu punto terceiro que as 
empresas do sector público estatal que conten con máis de seis membros no seu consello 
de administración adoptarán as medidas necesarias para, a través da modificación dos 
seus estatutos, reducir o número de conselleiros polo menos nun 15 por cento. Así mesmo, 
no punto sétimo do dito acordo do Consello de Ministros sinálase que as medidas do punto 
terceiro serán de aplicación ás entidades públicas empresariais.

O acordo anterior, xunto coa supresión da Dirección Xeral para o Desenvolvemento da 
Sociedade da Información polo Real decreto 495/2010, do 30 de abril, polo que se aproba 
a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, supresión confirmada polo 
Real decreto 1366/2010, do 29 de outubro, polo que se aproba a estrutura orgánica básica 
dos departamentos ministeriais, que derroga o anterior, fai necesaria unha dobre 
modificación do estatuto de Red.es: por un lado, do seu artigo 8.1 para reducir o número 
de conselleiros máximos de 18 a 15 e, por outro, do terceiro parágrafo do seu artigo 9 
primordialmente para deixar constancia da eliminación da Dirección Xeral para o 
Desenvolvemento da Sociedade da Información e da Secretaría Xeral de Política Científica 
como vogalías natas. Ademais a ocasión que brinda esta modificación do artigo 9 permite 
actualizalo conforme a actual estrutura orgánica dos departamentos ministeriais.
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O artigo 63.2 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da 
Administración xeral do Estado, establece que a modificación dos estatutos dos organismos 
autónomos e entidades públicas empresariais se levará a cabo por real decreto acordado 
en Consello de Ministros, por proposta conxunta dos ministros de Administracións Públicas 
e de Economía e Facenda e por iniciativa do ministro de adscrición.

Na súa virtude, por iniciativa do ministro de Industria, Turismo e Comercio, por proposta 
do ministro de Política Territorial e Administración Pública e da ministra de Economía e 
Facenda, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros 
na súa reunión do día 11 de marzo de 2011,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Real decreto 164/2002, do 8 de febreiro, polo que se 
aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Red.es.

Modifícase o Real decreto 164/2002, do 8 de febreiro, polo que se aproba o Estatuto 
da entidade pública empresarial Red.es, como segue:

Un. O artigo 8.1 do Estatuto queda redactado do modo seguinte:

«1. O Consello de Administración estará formado polo presidente, que o será 
tamén do Consello, polo director xeral da entidade, por un número de vogais non 
inferior a 10 nin superior a 15 e polo secretario do Consello.»

Dous. O terceiro parágrafo do artigo 9 do Estatuto pasa a ter a seguinte redacción:

«Terán a consideración de vogais natos do Consello de Administración o director 
xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información, o director do Gabinete do 
ministro de Industria, Turismo e Comercio, o director do Gabinete do secretario de 
Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, o xefe da Avogacía 
do Estado no Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o director xeral de Impulso 
da Administración Electrónica do Ministerio de Política Territorial e Administración 
Pública.»

Tres. O artigo 30 do Estatuto queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 30. Réxime de contratación e actuacións como medio propio.

Red.es ten a consideración de poder adxudicador para os efectos previstos no 
artigo 3.3 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

A entidade pública empresarial, como medio propio e servizo técnico da 
Administración, estará obrigada a realizar os traballos que lle encomenden a 
Administración xeral do Estado e os entes, entidades, organismos e sociedades 
vinculados á Administración xeral do Estado ou dependentes dela nas materias 
obxecto das súas funcións de asesoramento, elaboración de estudos e informes, 
execución de programas e apoio establecidas nas alíneas b), d) e e) do punto 4 da 
disposición adicional sexta da Lei 11/1998, do 24 de abril, xeral de telecomunicacións, 
e do artigo 3.1 deste Estatuto.

Red.es non poderá participar en licitacións públicas convocadas pola 
Administración xeral do Estado e os entes, entidades, organismos e sociedades 
vinculados á Administración xeral do Estado ou dependentes dela, sen prexuízo de 
que, cando non concorra ningún licitador, se lle poida encargar a execución da 
prestación obxecto destas.

Os diferentes departamentos ministeriais da Administración xeral do Estado e 
os entes, entidades, organismos e sociedades vinculados á Administración xeral do 
Estado ou dependentes dela, poderanlle encomendar a Red.es os traballos e 
actividades que precisen para o exercicio das súas competencias e funcións, así 
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como as que resulten complementarias ou accesorias, de acordo co réxime 
establecido neste Estatuto.

Red.es está obrigada a realizar os traballos e actividades que lle sexan 
encomendados pola Administración xeral do Estado e os entes, entidades, 
organismos e sociedades vinculados á Administración xeral do Estado ou 
dependentes dela, de acordo coas instrucións fixadas unilateralmente polo 
encomendante. A dita obriga refírese aos encargos que lle formule como o seu 
medio propio instrumental e servizo técnico, nas materias que constitúen as súas 
funcións estatutarias. As relacións de Red.es coa Administración xeral do Estado e 
cos entes, entidades, organismos e sociedades vinculados á Administración xeral 
do Estado ou dependentes dela, na súa condición de medio propio e servizo técnico, 
teñen natureza instrumental e non contractual, polo que, para todos os efectos, son 
de carácter interno, dependente e subordinado.

As encomendas de xestión retribuiranse mediante tarifas suxeitas ao réxime 
previsto no parágrafo seguinte, e comportarán a potestade, para o órgano que 
confire o encargo, de ditar as instrucións necesarias para a súa execución.

A tarifa ou retribución da encomenda deberá cubrir o valor das prestacións 
encargadas, tendo en conta para o seu cálculo os custos directos e os indirectos, e 
as marxes razoables, acordes co importe daquelas prestacións, para atender 
desviacións e imprevistos.

As actuacións obrigatorias que lle sexan encargadas a Red.es estarán definidas, 
segundo os casos, en proxectos, memorias ou outros documentos técnicos e valoradas 
no seu correspondente orzamento, de acordo coas tarifas ou retribucións fixadas polo 
secretario de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.

Antes de formularen o encargo, os órganos competentes aprobarán os ditos 
documentos e realizarán os preceptivos trámites técnicos, xurídicos, orzamentarios e 
de control e aprobación do gasto. O encargo de cada actuación obrigatoria será 
comunicado formalmente pola Administración xeral do Estado aos entes, entidades, 
organismos e sociedades vinculados á Administración xeral do Estado ou dependentes 
dela, facendo constar, ademais dos antecedentes que procedan, a denominación desta, 
o prazo de realización, o seu importe, a partida orzamentaria correspondente e, de ser 
o caso, as anualidades en que se financie coas súas respectivas contías, así como o 
director designado para a actuación que se vai realizar. Tamén lle será facilitado o 
documento en que se defina a dita actuación, co seu orzamento detallado.

A comunicación por que se encargue unha actuación a Red.es suporá a orde 
para iniciala. Red.es realizará as súas actuacións conforme o documento de 
definición que o órgano ordenante lle facilite e seguindo as indicacións do director 
designado para cada actuación.

Para velar pola adecuada realización das actividades obxecto da encomenda, 
constituirase, para cada proxecto, unha comisión de seguimento da cal formarán 
parte, polo menos nun cincuenta por cento, os representantes do órgano 
encomendante. Corresponde á comisión de seguimento resolver os problemas de 
interpretación e cumprimento que se poidan suscitar, así como precisar ou modificar 
as actuacións que se van realizar, sempre que non supoña alteración substancial do 
obxecto da encomenda.

Red.es someterá os contratos necesarios para executar as encomendas de xestión 
ás prescricións da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

Finalizada a actuación, realizarase o seu recoñecemento e comprobación nos 
termos legalmente establecidos, e redactarase o documento correspondente e 
procederase á súa liquidación no prazo dos seis meses seguintes.»

Disposición derradeira primeira. Referencias a ministerios.

As referencias efectuadas no Real decreto 164/2002, do 8 de febreiro, polo que se 
aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Red.es ao Ministerio de Ciencia e 
Tecnoloxía entenderanse realizadas ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 11 de marzo de 2011.

JUAN CARLOS R.

O ministro da Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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