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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
4768 Reial decret 343/2010, de 19 de març, pel qual es modifica l’Estatut de l’Institut 

Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas, aprovat pel Reial decret 
88/2001, de 2 de febrer.

L’article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
considera negocis i contractes exclosos aquells en virtut del quals s’encarregui a una 
entitat que, conforme al que assenyala l’article 24.6 de la mateixa Llei, tingui atribuïda la 
condició de mitjà propi i servei tècnic, la realització d’una determinada prestació. La 
no-subjecció de l’encàrrec a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, es realitza de conformitat 
amb la doctrina del subministrament domèstic («in house providing»), que constitueix el 
reflex lògic de la legitimitat d’una determinada opció organitzativa dels serveis públics, i 
que no s’ha d’interpretar com una via d’escapament de la disciplina contractual en la 
mesura que els contractes que realitzi al seu torn l’entitat considerada de mitjà propi amb 
tercers per executar l’encàrrec estan subjectes a les normes de la Llei.

L’article 24.6 de l’esmentada Llei 30/2007, de 30 d’octubre, estableix que «els ens, 
organismes i entitats del sector públic poden ser considerats mitjans propis i serveis tècnics 
d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva activitat 
quan aquests tinguin sobre aquells un control anàleg al que puguin exercir sobre els seus 
propis serveis». La Llei precisa (establint una presumpció «iuris et de iure») que es dóna 
aquella situació de control quan els poders adjudicadors puguin conferir a aquells 
«encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria per a ells d’acord amb instruccions 
fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència a 
tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin», sense perjudici que pugui, 
eventualment, considerar-se que també concorre en altres supòsits.

Així mateix, l’esmentat article estableix que la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
les entitats que compleixin els criteris esmentats en aquest apartat l’han de reconèixer 
expressament la norma que les creï o els seus Estatuts, que 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 elles la impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pels poders 
adjudicadors dels quals siguin mitjans propis, sense perjudici que, quan no concorri cap 
licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes.

L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas compleix els criteris 
esmentats a l’article 24.6 de l’esmentada Llei 30/2007, de 30 d’octubre, respecte del 
Ministeri de Defensa, ja que realitza la part essencial de la seva activitat per a l’esmentat 
Departament, de manera que aquest exerceix un control anàleg al que exerceix sobre els 
seus propis serveis, per la qual cosa es considera necessari assignar-li a aquest organisme 
la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat.

D’altra banda, els últims anys s’han dictat nombroses disposicions que afecten el règim 
jurídic bàsic de l’Institut, amb la derogació de les anteriors, per la qual cosa es considera 
oportú actualitzar les referències legislatives. Així mateix, la creació de nous departaments 
ministerials, o canvis en l’estructura orgànica bàsica dels ja existents, obliguen a realitzar 
les modificacions pertinents. Finalment, els nous grups de classificació professional del 
personal funcionari de carrera que ha introduït l’Estatut bàsic de l’empleat públic fa 
necessari modificar el règim de personal que es regula en l’Estatut de l’Institut.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Defensa, a proposta de la ministra de la 
Presidència 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 19 de març de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial 
Esteban Terradas, aprovat pel Reial decret 88/2001, de 2 de febrer.

L’Estatut de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA), 
aprovat pel Reial decret 88/2001, de 2 de febrer, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Règim jurídic.

L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas es regeix pel que 
disposen la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat; la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de 
la investigació científica i tècnica; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 
30/2007, de 30 octubre, de contractes del sector públic; la Llei 47/2003, de 26 
novembre, general pressupostària; la Llei 33/2003, de 3 novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques; l’article 61 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social; el present Estatut, i les altres 
disposicions d’aplicació als organismes autònoms de l’Administració General de 
l’Estat.»

Dos. Els paràgrafs d) i i) de l’article 3.2 queden redactats de la manera següent:

«d) La gestió i l’execució dels programes nacionals concrets que, pel seu 
contingut tecnològic específic, en els àmbits aeronàutic i espacial, li siguin assignats 
per la Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica, el 
Ministeri de Defensa o altres organismes competents de l’Administració General de 
l’Estat.

Atenent l’objecte institucional de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial 
Esteban Terradas i com a organisme especialitzat en els afers relacionats amb 
l’aeronàutica i amb l’espai, l’esmentat Institut contribueix a la definició d’objectius, 
programes i projectes en aquests àmbits tecnològics, i col·labora per a la seva 
avaluació i seguiment quan li ho sol·licitin els organismes competents.»

«i) Totes les altres activitats en relació amb la representació en organitzacions 
internacionals que li siguin encomanades per la Comissió Delegada del Govern per 
a Política Científica i Tecnològica, el Ministeri de Defensa o altres organismes de 
l’Administració General de l’Estat, en el marc competencial que estableixen els 
articles 8.1, 8.2.d), 15.2 i disposició addicional vuitena de la Llei 13/1986, de 14 
d’abril.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«2. L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas integra en 
els seus plans, amb la necessària prioritat, les activitats d’I + D d’interès per a la 
defensa nacional que li assigni el Secretari d’Estat de Defensa, a proposta del 
director general d’Armament i Material, d’acord amb les atribucions que per a tots 
dos estableix el Reial decret 1126/2008, de 4 juliol, pel qual es desplega l’estructura 
orgànica bàsica del Ministeri de Defensa. Aquestes activitats, que s’han d’incloure, 
en tot cas, en el Pla director d’investigació i desenvolupament de Defensa poden 
incloure propostes formulades per l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial 
Esteban Terradas, segons el que disposa l’article 3.2.h) anterior i programes 
destinats a satisfer necessitats directament derivades del procés de planejament de 
la defensa militar.»
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Quatre. El paràgraf 2n de l’article 6.2.b) queda redactat de la manera següent:

«2n Els programes nacionals que li assignin la Comissió Delegada del Govern 
per a Política Científica i Tecnològica, el Ministeri de Defensa o altres organismes 
competents de l’Administració General de l’Estat.»

Cinc. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Vocals del Consell Rector.

Són vocals del Consell Rector:

a) El cap d’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire.
b) El director general d’Assumptes Econòmics del Ministeri de Defensa.
c) El director general d’Armament i Material del Ministeri de Defensa.
d) El cap de l’Estat Major Conjunt de la Defensa.
e) El cap del Comandament del Suport Logístic de l’Exèrcit de l’Aire.
f) El cap de la Divisió de Plans de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire.
g) Un representant del Ministeri de Ciència i Innovació amb categoria, almenys, 

de director general, nomenat pel ministre del Departament abans esmentat.
h) El director del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial del 

Ministeri de Ciència i Innovació.
i) Un representant del Ministeri d’Economia i Hisenda amb categoria, almenys, 

de director general, nomenat pel ministre del Departament abans esmentat.
j) Un representant del Ministeri de Foment amb categoria, almenys, de director 

general, nomenat pel ministre del Departament abans esmentat.
k) Un representant del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç amb categoria, 

almenys, de director general, nomenat pel ministre del Departament abans 
esmentat.

l) Un representant de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques nomenat pel Consell Rector d’aquesta Agència.

m) Tres persones de reconegut prestigi cientificotècnic nomenades per la 
Secretaria d’Estat de Defensa, a proposta del director general de l’Institut Nacional 
de Tècnica Aeroespacial.»

Sis. Els paràgrafs i) i j) de l’article 12.2 queden redactats de la manera següent:

«i) Actuar com a òrgan de contractació de l’Institut, d’acord amb el que 
preceptua l’article 291.2 de la Llei 30/2007, de 30 octubre, prèvia autorització, si 
s’escau, del ministre de Defensa o del Consell de Ministres, segons correspongui.

j) Subscriure els acords i convenis que siguin d’interès per a l’Institut, de 
conformitat amb el que disposen l’article 4.1 de la Llei 30/2007, de 30 octubre, i 
l’article 15 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril.»

Set. El paràgraf b) de l’article 12.4 queda redactat de la manera següent:

«b) La Intervenció Delegada, que depèn funcionalment de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, exerceix el control intern de la gestió 
economicofinancera de l’organisme en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 
26 de novembre; l’exercici de la Notaria Militar en la forma i les condicions establertes 
per les lleis i l’emissió de tots els informes que li requereixin en la matèria de la seva 
competència els òrgans directius de l’Institut.»

Vuit. L’article 21 queda redactat de la manera següent:

«Article 21. Règim economicofinancer.

El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control 
financer és el que estableixen per als organismes autònoms la Llei 47/2003, de 26 
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novembre i altres disposicions vigents sobre aquestes matèries, de conformitat amb 
el que disposa l’article 50 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

Sense perjudici de les competències fiscalitzadores atribuïdes al Tribunal de 
Comptes per la seva Llei orgànica, i per les altres lleis que despleguen les seves 
competències, l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas està 
sotmès al control financer permanent i a l’auditoria anual de comptes que exerceix 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat de conformitat amb el que disposa 
la Llei 47/2003, de 26 novembre.»

Nou. L’article 23 queda redactat de la manera següent:

«Article 23. Règim de contractació.

1. La contractació de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban 
Terradas es regeix per la legislació de contractes del sector públic, de conformitat 
amb el que disposen l’article 3 de la Llei 30/2007, de 30 octubre, de contractes del 
sector públic i l’article 49 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat

2. El director general de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban 
Terradas és l’òrgan de contractació de l’Institut, i exerceix les prerrogatives incloses 
a l’article 194 de la Llei 30/2007, de 30 octubre, de contractes del sector públic.

3. El ministre de Defensa autoritza la subscripció dels contractes la quantia 
dels quals excedeixi de la prèviament fixada per aquesta autoritat.

4. Els contractes de prestació de serveis d’investigació que realitzi l’Institut 
Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas es regeixen per les normes de 
dret civil i mercantil que els siguin aplicables.

5. L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas té la condició 
de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat, de manera que 
pot assumir encàrrecs de gestió per a la realització d’actes de gestió relatius a 
programes d’ajudes o actuacions referides a la promoció de la recerca, el 
desenvolupament tecnològic i la innovació, per part del Ministeri de Defensa i dels 
altres departaments ministerials amb competències en la matèria.

Els encàrrecs de gestió són d’execució obligatòria per a l’Institut Nacional de 
Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas, 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 la retribució de l’encàrrec han de cobrir el valor de les prestacions 
encarregades, i es tenen en compte per al seu càlcul els costos directes i els 
indirectes, i marges raonables, d’acord amb l’import d’aquelles prestacions, per 
atendre desviacions i imprevistos.

La quantia de la tarifa o la retribució la fixa el titular del Ministeri de Defensa.
L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas, actuant amb el 

caràcter de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat no pot 
participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors pertanyents 
a aquesta, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se li pugui encarregar 
l’execució de la prestació objecte d’aquestes.»

Deu. El paràgraf a) de l’article 24.1 queda redactat de la manera següent:

«a) De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria tercera 2 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els funcionaris de les 
següents escales de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas:

1r Grup A, subgrup A1:

Científics superiors de l’INTA.
Científics especialitzats de l’INTA.
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Titulats superiors de serveis de l’INTA.

2n Grup A, subgrup A2:

Titulats tècnics especialitzats de l’INTA.

3r Grup C, subgrup C1:

Especialistes d’aviació de l’INTA (a extingir).
Analistes i operadors de laboratori de l’INTA.
Personal de taller de l’INTA (a extingir).
Delineants projectistes de l’INTA (a extingir).

4t Grup C, subgrup C2:

Preparadors de laboratori de l’INTA.
Calcadors de l’INTA (a extingir).

Aquest personal es regeix pel que disposa la normativa general d’aplicació als 
funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat i, en el que no s’oposi a 
aquesta normativa, per la seva normativa específica.»

Onze. L’apartat 2 de l’article 24 queda redactat de la manera següent:

«2. L’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas pot formar 
en les seves instal·lacions tots els becaris i personal investigador que s’estimin 
oportuns, d’acord amb les seves disponibilitats i capacitat formativa, a través de 
beques de formació i d’ajudes per a la formació finançades pels pressupostos del 
mateix Institut, o per fons de programes nacionals, de la Unió Europea, de les 
comunitats autònomes o d’altres entitats.

Així mateix, amb la prèvia subscripció del pertinent conveni amb altres organismes 
públics, l’Institut pot admetre alumnes en pràctiques per tal de completar els seus 
cicles formatius.

Tant els becaris com els alumnes en pràctiques no tenen vinculació juridicolaboral 
amb l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas, i se sotmeten al 
que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i altra 
normativa aplicable, així com les bases reguladores de concessió de les beques.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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