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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
3164 Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, polo que se regula o réxime retributivo 

dos máximos responsables e directivos no sector público empresarial e outras 
entidades.

En cumprimento dos compromisos asumidos polo Goberno de lograr a máxima 
austeridade e eficacia no sector público en xeral e en especial no empresarial, incluíuse a 
disposición adicional oitava do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas 
urxentes para a reforma do mercado laboral.

A citada disposición adicional oitava non só recolle tales principios senón que 
introduce criterios racionais e lóxicos de axuste nas remuneracións dos máximos 
responsables e directivos do sector publico estatal. Con esta medida, na situación actual 
de crise económica, preténdese contribuír á estabilidade económica e ao interese xeral e 
ben común dos cidadáns.

En concreto, a disposición adicional oitava clasifica as retribucións dos máximos 
responsables e directivos das sociedades mercantís estatais, mentres que se difire ao 
Goberno a determinación de tales cuestións para o resto das entidades comprendidas no 
ámbito de aplicación da disposición. Ao proceder ao desenvolvemento da citada 
disposición, este real decreto proporciona un tratamento uniforme ao estender o réxime 
retributivo que prevé a todas as entidades comprendidas no seu ámbito de aplicación.

Xunto aos anteriores principios de austeridade e eficiencia, este real decreto recolle o 
de transparencia, mínimo exixible tanto ás entidades como aos seus máximos 
responsables e directivos. Con isto, aplícanse criterios de bo goberno estendidos no 
ámbito de sociedades cotizadas, entidades financeiras e emanados de acordos e 
organismos internacionais, adaptando estes avances á natureza do sector público.

Na súa virtude, por proposta conxunta do ministro de Facenda e Administracións 
Públicas e da vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 
2 de marzo de 2012,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto regular o réxime retributivo dos máximos 
responsables e directivos no sector público empresarial e outras entidades do sector 
público estatal, garantindo os principios de austeridade, eficiencia e transparencia na súa 
xestión.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto será de aplicación ao sector público estatal integrado polas 
entidades previstas no número 1 do artigo 2 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral 
orzamentaria, a excepción da letra d) do mesmo número do citado artigo.

2. Para os efectos do previsto neste real decreto, o sector público estatal clasifícase en:

a) Sector público empresarial, que está integrado polas entidades a que se refire o 
número 2 do artigo 3 da Lei 47/2003, do 26 de novembro.

b) O resto de entidades do sector público estatal previsto nos números 1 e 3 do 
artigo 3 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, excepto a Administración xeral do Estado.

c) A Administración xeral do Estado.
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Artigo 3. Definicións.

1. Para os efectos deste real decreto, entenderase por:

a) Máximo responsable: o presidente executivo, o conselleiro delegado dos 
consellos de administración ou dos órganos superiores de goberno ou administración das 
entidades previstas na letra a) do número 2 do artigo 2 deste real decreto con funcións 
executivas ou, no seu defecto, o director xeral ou equivalente dos ditos organismos ou 
entidades.

Nas sociedades mercantís estatais en que a administración non se confíe a un 
consello de administración será máximo responsable quen sexa administrador.

b) Directivos: son aqueles que, formando parte do consello de administración, dos 
órganos superiores de goberno ou administración, ou actuando baixo a súa dependencia 
ou a do máximo responsable, exercen funcións separadas con autonomía e 
responsabilidade, só limitadas polos criterios e instrucións emanados do máximo 
responsable ou dos citados órganos das entidades previstas nas letras a) e b) do número 
2 do artigo 2 deste real decreto.

Cando as funcións de presidente e director xeral ou equivalente sexan exercidas por 
dúas persoas diferentes, a dependencia poderá ter lugar indistintamente respecto do 
presidente ou do director xeral ou equivalente.

En todo caso, consideraranse directivos aqueles aos cales se atribúa esta condición 
na súa lexislación reguladora.

2. Non terán a consideración de máximo responsable ou directivo aqueles que 
estean vinculados á entidade por relación funcionarial.

Artigo 4. Réxime de contratación.

1. Os que asuman as funcións de máximo responsable das sociedades mercantís 
estatais, formando parte do seu consello de administración ou sendo administradores en 
ausencia de consello de administración, estarán vinculados profesionalmente con elas 
por contrato mercantil, que se rexerá polo disposto na disposición adicional oitava do 
Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do 
mercado laboral, polo disposto neste real decreto, polo establecido nos estatutos sociais, 
polas directrices emanadas do órgano de administración e, se é o caso, da xunta xeral ou 
órgano equivalente, pola lexislación civil e mercantil que resulte de aplicación e pola 
vontade das partes.

2. Os máximos responsables non previstos no número anterior e os directivos 
estarán vinculados profesionalmente por un contrato de alta dirección, que se rexerá polo 
disposto na disposición adicional oitava do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de 
medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, polo disposto neste real decreto, 
polo Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de 
carácter especial do persoal de alta dirección, en canto non se opoña a este real decreto, 
e pola vontade das partes.

Artigo 5. Criterios de clasificación.

1. As entidades comprendidas na letra a) do número 2 do artigo 2 deste real decreto 
serán clasificadas en grupos, atendendo ás súas características, conforme o conxunto 
dos seguintes criterios:

a) Volume ou cifra de negocio.
b) Número de traballadores.
c) Necesidade ou non de financiamento público.
d) Características do sector en que desenvolve a súa actividade: complexidade, 

sector estratéxico, internacionalización.
e) Volume de investimento.
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2. As entidades comprendidas na letra b) do número 2 do artigo 2 deste real decreto 
serán clasificadas en grupos, atendendo ás súas características, conforme o conxunto 
dos seguintes criterios:

a) Necesidade ou non de financiamento público.
b) Volume de actividade.
c) Número de traballadores.

Artigo 6. Competencia para a clasificación e efectos.

1. Corresponde ao ministro de Facenda e Administracións Públicas a clasificación 
das entidades, conforme a súa natureza e os criterios previstos no artigo anterior.

As entidades serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará o nivel 
en que a entidade se sitúa para efectos de:

a) Número máximo de membros do consello de administración e dos órganos 
superiores de goberno ou administración das entidades, se é o caso.

b) Estrutura organizativa, con fixación do número mínimo e máximo de directivos, 
así como a contía máxima da retribución total, con determinación da porcentaxe máxima 
do complemento de posto e variable.

2. Salvo disposición legal en contrario, o número máximo de membros do consello 
de administración e órganos superiores de goberno ou administración das entidades non 
poderá exceder os:

a) 15 membros nas entidades do grupo 1.
b) 12 membros nas entidades do grupo 2.
c) 9 membros nas entidades do grupo 3.

Artigo 7. Retribucións.

1. As retribucións que se deben fixar nos contratos mercantís ou de alta dirección 
clasifícanse en básica e complementarias.

2. A retribución básica, que constitúe a retribución mínima obrigatoria, fixaraa o 
ministro de Facenda e Administracións Públicas en función do grupo en que se sitúe a 
entidade, de acordo co artigo 6 deste real decreto.

A retribución básica non poderá exceder, en cómputo anual, os seguintes importes:

a) As entidades do grupo 1: 105.000 euros.
b) As entidades do grupo 2: 80.000 euros.
c) As entidades do grupo 3: 55.000 euros.

3. As retribucións complementarias comprenden un complemento de posto e, se é o 
caso, un complemento variable.

a) O complemento de posto, que retribúe as características específicas das funcións 
desenvolvidas ou dos postos directivos desempeñados, será asignado por quen exerza o 
control ou supervisión financeira da entidade, polo accionista ou, no seu defecto, polo 
ministerio de adscrición, conforme os seguintes criterios:

1.º Competitividade externa, entendendo por tal a situación retributiva do directivo 
en comparación con postos similares do mercado de referencia.

2.º Estrutura organizativa dependente do posto.
3.º Peso relativo do posto dentro da organización.
4.º Nivel de responsabilidade.
O complemento de posto non poderá superar a porcentaxe máxima fixada para o 

grupo en que se clasifique a entidade.
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b) O complemento variable, que terá carácter potestativo, retribúe a consecución 
duns obxectivos previamente establecidos conforme parámetros avaliables por quen 
exerza o control ou supervisión financeira da entidade, polo accionista ou, no seu defecto, 
polo ministerio de adscrición, polo que a súa percepción está condicionada á consecución 
duns obxectivos.

O complemento variable non poderá superar a porcentaxe máxima fixada para o 
grupo en que se clasifique a entidade.

4. As retribucións en especie que, se é o caso, se perciban, computarán para efectos 
de cumprir os límites da contía máxima da retribución total.

5. A estrutura e a contía das retribucións dos máximos responsables e directivos 
que estean asimilados para efectos retributivos a altos cargos da Administración xeral do 
Estado axustaranse ao disposto para eles, con independencia da natureza mercantil ou 
de alta dirección do contrato que, se é o caso, os vincule coa entidade.

Artigo 8. Asistencias.

1. A percepción das retribucións que se regulan neste real decreto será incompatible 
co cobramento de indemnizacións por asistencias, a que se refire a letra a) do número 1 
do artigo 27 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón 
do servizo, por concorrencia ás reunións dos órganos de goberno ou administración de 
organismos públicos e de consellos de administración de sociedades mercantís estatais.

2. A clasificación das entidades que resulte dos criterios establecidos no artigo 5 
deste real decreto será tida en conta polo ministro de Facenda e Administracións Públicas 
para os efectos de fixar as contías máximas que se percibirán en concepto de asistencias, 
conforme o previsto nos números 1 e 2 do artigo 28 do Real decreto 462/2002, do 24 de 
maio.

Artigo 9. Compensación económica.

Non se considerarán indemnizacións por extinción do número dous da disposición 
adicional oitava do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a 
reforma do mercado laboral, as compensacións económicas establecidas legalmente por 
razón de incompatibilidade vinculada ao cesamento no cargo.

Artigo 10. Transparencia.

1. Sen prexuízo da publicidade legal a que estean obrigadas, as entidades incluídas 
no ámbito de aplicación deste real decreto difundirán a través da súa páxina web a 
composición dos seus órganos de administración, xestión, dirección e control, incluíndo 
os datos profesionais dos máximos responsables e directivos.

2. As retribucións que perciban os máximos responsables e directivos recolleranse 
anualmente na memoria de actividades da entidade.

Disposición adicional primeira. Modelo de contratos.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas aprobará os modelos de contratos 
mercantís e de alta dirección a que se refire este real decreto, que contarán co informe 
previo da Avogacía do Estado do departamento.

Disposición adicional segunda. Adaptación de contratos.

O contido dos contratos celebrados, cos máximos responsables e persoal directivo, 
con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, deberá 
ser adaptado aos termos establecidos neste real decreto antes do 13 de abril de 2012.

A adaptación non poderá producir ningún incremento retributivo para os máximos 
responsables ou directivos, en relación coa súa situación anterior.
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Disposición derradeira primeira. Modificación do Real decreto 1382/1985, do 1 de 
agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta 
dirección.

Engádese un número 4 ao artigo 1 do Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo 
que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección, coa 
seguinte redacción:

«4. Este real decreto aplicarase aos máximos responsables e persoal 
directivo a que se refire o Real decreto 451/2012, do 5 de marzo, sobre réxime 
retributivo dos máximos responsables e directivos no sector público empresarial e 
outras entidades, que non estean vinculados por unha relación mercantil, naquilo 
que non se opoña a el nin ao Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas 
urxentes para a reforma do mercado laboral.»

Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa.

Habilítase o ministro de Facenda e Administracións Públicas para desenvolver o 
previsto neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Adaptación de estatutos e normas de funcionamento.

As entidades adoptarán as medidas necesarias para adaptar os seus estatutos ou 
normas de funcionamento interno ao previsto neste real decreto no prazo máximo de tres 
meses contados desde a comunicación da clasificación.

Disposición derradeira cuarta. 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 5 de marzo de 2012.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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