Suplement núm. 36

Divendres 30 novembre 2007

tubre de 2006, pel qual s’estableix l’organització comuna
de mercats en el sector de fruites i hortalisses, estan regulats a Espanya pel Reial decret 16/2006, de 20 de gener,
sobre fons i programes operatius de les organitzacions de
productors de fruites i hortalisses, norma que desplega el
Reglament (CE) núm. 1433/2003 de la Comissió, d’11
d’agost de 2003, pel qual s’estableixen les disposicions
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell
pel que fa als programes i fons operatius i a l’ajuda financera.
L’article 15 del Reial decret esmentat estableix que els
programes operatius poden incloure, com a concepte de
despesa, el cost de la gestió mediambiental d’envasos
reciclables i reutilitzables, a un tant alçat del 17 per cent
del cost d’adquisició o lloguer.
El Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28
d’octubre de 2006, estableix que l’ajuda financera a les
organitzacions de productors que constitueixin fons operatius per al finançament dels seus programes operatius
està limitada al 50 per cent de l’import de les despeses
reals pagades per aquestes.
Atès que el reciclatge dels envasos d’expedició no la
fan directament les organitzacions de productors, sembla
més adequat substituir aquest sistema d’imputació de
costos per un nou sistema consistent a acreditar degudament el cost real de l’esmentada gestió mediambiental,
per la qual cosa s’hi introdueix l’obligació de presentar la
documentació acreditativa del cost abonat per l’organització de productors.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la
reunió del dia 23 de novembre de 2007,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 16/2006, de 20
de gener, sobre fons i programes operatius de les
organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
L’article 15 del Reial decret 16/2006, de 20 de gener,
sobre fons i programes operatius de les organitzacions de
productors de fruites i hortalisses se substitueix pel text
següent:
«Article 15. Costos unitaris.
1. En el cas d’utilització de miceli, plantes certificades i llavors definides com a “certificada” o “de
base” al Reglament tècnic de control i certificació de
llavors i plantes hortícoles aprovat per l’Ordre d’1 de
juliol de 1986, els programes operatius poden
incloure com a concepte de despesa, un tant alçat
del 60 per cent del seu valor. Aquest import no pot
superar el 35 per cent del fons operatiu aprovat,
efectivament executat.
Els programes operatius que estiguin en estat
d’execució l’1 de gener de 2004 i que tinguin aprovat
com a concepte de despesa l’adquisició de llavor
certificada, només poden finançar a través dels fons
operatius llavors subministrades per proveïdors inscrits al Registre de productors del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o, als registres d’importadors o comercialitzadors de les comunitats
autònomes. L’import aprovat per a aquest concepte
en el programa operatiu no pot ser objecte d’augment.
2. Costos de personal derivats de l’aplicació de
mesures per millorar o mantenir un elevat nivell de
qualitat o de protecció mediambiental, o per millo-
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rar el nivell de comercialització. Aquests costos de
personal poden:
a) Justificar-se degudament mitjançant les despeses reals.
b) Expressar-se com un import a tant alçat que
no pot superar el 14 per cent de l’import total del
fons operatiu aprovat. En el cas d’escollir aquesta
opció s’han d’especificar les tasques que ha d’executar el personal corresponent i el desenvolupament
d’aquestes s’ha de justificar per poder percebre
l’ajuda comunitària.
Les opcions descrites als paràgrafs anteriors són
excloents.
3. El cost de la gestió mediambiental dels envasos reciclables i reutilitzables que preveu la lletra c)
de l’annex I del Reglament (CE) núm. 1433/2003 de
la Comissió, d’11 d’agost de 2003, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament
(CE) núm. 2200/96 del Consell pel que fa als programes i els fons operatius i a l’ajuda financera, es pot
incloure com a concepte de despesa en els programes operatius per l’import de l’esmentat cost, limitat al 35 per cent del fons operatiu aprovat, efectivament realitzat, i al 17 per cent del cost de la seva
adquisició en el cas d’envasos reciclables o del cost
del lloguer en cas d’envasos reutilitzables.
El pagament efectiu de l’esmentat cost per l’organització de productors ha d’estar degudament
justificat.
4. La part del fons operatiu aprovat, i realment
executat, destinada al conjunt dels costos específics
referits als apartats 1 i 3 del present article, no pot
superar el 50 per cent d’aquest.»
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» i s’aplica a
totes les inversions dels programes operatius finançats
amb fons operatius constituïts a partir de l’1 de gener de
2008.
Madrid, 23 de novembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
20275

REIAL DECRET 1403/2007, de 26 d’octubre, pel
qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. («BOE» 283, de 26-11-2007.)

Els nous reptes que planteja la pobresa, el subdesenvolupament i la desigualtat en el món a començaments
del segle XXI han estat objecte d’anàlisi i reflexió en les
grans conferències internacionals fetes en els anys 90
sota els auspicis de les Nacions Unides, compromeses en
la recerca de solucions a desafiaments essencials per a la
humanitat, com són els relacionats amb la infància (Nova
York, 1990), l’educació (Jomtien, 1990), el medi ambient
(Rio de Janeiro, 1992), els drets humans (Viena, 1993), la
població (el Caire, 1994), el desenvolupament social
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(Copenhaguen, 1995), la dona (Pequín, 1995) o l’alimentació (Roma, 1996). Aquesta posada en comú sobre els reptes existents en començar el segle va derivar en una
aposta inequívoca per part de la comunitat internacional a
favor dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
recollits en la Declaració del Mil·lenni aprovada a Nova
York l’any 2000. Posteriorment, altres conferències fetes
en la dècada actual, com la dedicada al desenvolupament
sostenible a Johannesburg o al finançament per al desenvolupament a Monterrey, van permetre aprofundir en els
compromisos necessaris per assolir aquests objectius.
El Govern espanyol, que subscriu les declaracions i els
compromisos aprovats per la comunitat internacional de
la qual forma part i els dóna suport i que, així mateix, ha
subscrit les declaracions de Roma, l’any 2003, i de París,
l’any 2005, sobre l’eficàcia de l’ajuda, té la voluntat d’estar a primera línia entre els països desenvolupats en la
tasca ineludible de la lluita contra la pobresa i la promoció
del desenvolupament humà sostenible i, en conseqüència, fa una aposta clara per l’augment de la quantitat i per
la millora de la qualitat de l’ajuda oficial al desenvolupament, per tal que sigui molt útil per a les persones, els
pobles i els països als quals ha de servir.
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament (AECID), que està adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació mitjançant la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional, és, com estableix la Llei d’agències estatals per a la millora dels
serveis públics, l’òrgan de foment, gestió i execució de la
política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament (sense perjudici de les competències
assignades a altres departaments ministerials). Per tant,
els seus objectius, els seus destinataris i la seva finalitat
són els de la cooperació espanyola: la lluita contra la
pobresa i la promoció del desenvolupament humà sostenible en els països en desenvolupament, particularment
els que recull el Pla director en vigor cada quatre anys.
Es tracta sens dubte d’una missió complexa, en primer lloc, per les diferents dimensions que engloba el
desenvolupament, relacionades tant amb l’accés a recursos com amb el disseny i l’aplicació de polítiques públiques que promouen el creixement econòmic, l’equitat
social, la sostenibilitat mediambiental, la llibertat, la seguretat humana i la igualtat de gènere; i, tot això, respectant
la diversitat cultural dels pobles. En segon lloc, pel nombre elevat de països on és necessari actuar, molts
d’aquests entre els més pobres o empobrits del planeta,
tenint en compte que cal adaptar-se a les diferents realitats, necessitats i estratègies de desenvolupament de
cadascun d’aquests països. El Pla director de la cooperació espanyola actualment en vigor reconeix vint-i-tres
països prioritaris i trenta més entre els preferents i d’atenció especial.
A més de ser una tasca complexa, també és una tasca
ineludible des de qualsevol perspectiva que es consideri,
que ha estat abordada amb una intensitat creixent i que
s’ha de seguir impulsant amb més garanties d’èxit. Per
aconseguir-ho, segons el parer del Govern espanyol,
s’han de tenir en compte una sèrie d’elements entre els
quals destaquen els següents:
En primer lloc, la comprensió del fenomen de la
pobresa com una lesió als drets humans, concretament al
dret al desenvolupament dels pobles reconegut per la
comunitat internacional i com la situació de mancança no
només d’ingressos, sinó també d’oportunitats, capacitats
i opcions per mantenir un nivell de vida digne, fet que ha
de conduir la cooperació espanyola a atacar les causes de
la pobresa i no només les seves manifestacions més
punyents. La finalitat de l’actuació de l’AECID ha d’estar
orientada al ple exercici del dret al desenvolupament. Des
d’aquest enfocament, el desenvolupament, com a dret
humà fonamental, en el seu doble vessant d’augment de
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les capacitats individuals i col·lectives, és l’objectiu substantiu de la cooperació per al desenvolupament, i la lluita
contra la pobresa és part del procés de construcció
d’aquest dret.
En segon lloc, l’aposta inequívoca per l’objectiu central d’assolir, amb el concurs de tota la comunitat internacional, els Objectius del Mil·lenni aprovats en la Cimera
del Mil·lenni a Nova York el 2000 per tots els governs del
món.
En tercer lloc, d’acord amb això, la necessitat de construir unes relacions econòmiques internacionals que responguin en gran manera a l’objectiu del desenvolupament. Per això, i d’acord a l’objectiu 8 de la Declaració del
Mil·lenni, és voluntat del Govern espanyol avançar decididament en l’assoliment d’una coherència més gran entre
les diferents polítiques públiques i l’objectiu del desenvolupament.
En quart lloc, el convenciment que en tota actuació de
cooperació i desenvolupament s’han d’integrar tres elements transversals sense els quals no s’avançarà cap a un
desenvolupament humà sostenible: la perspectiva de
gènere, la qualitat mediambiental i el respecte a la diversitat cultural.
En cinquè lloc, l’aposta per la coordinació, el diàleg i la
complementarietat dels diferents actors i agents de la
cooperació espanyola, amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana, materialitzar la coherència que es
propugna entre les polítiques públiques i l’objectiu del
desenvolupament, i promoure la qualitat i l’eficàcia de
l’ajuda.
En sisè lloc, l’aposta a favor del consens internacional
existent sobre la denominada Associació per al Desenvolupament, que suposa la necessària coordinació, diàleg i
conjunció d’esforços entre països socis per aconseguir els
objectius de desenvolupament del Mil·lenni i el foment
del protagonisme per part del país que rep la cooperació
en el seu procés de desenvolupament propi. Això es concreta encara més en les declaracions de Roma i de París
sobre l’eficàcia de l’ajuda que el Govern espanyol ha
subscrit i defensa.
La decisió política que demana la ciutadania espanyola a favor del desenvolupament i la lluita contra la
pobresa i, d’altra banda, la concreció d’una política de
cooperació eficaç en els seus fins i objectius, necessiten
una agència que sigui un referent en el sistema de cooperació espanyol, capaç de gestionar i executar de forma útil
i eficaç un pressupost important en projectes i programes
de cooperació al desenvolupament. A la vegada, es requereix una agència de desenvolupament que, en estreta
coordinació amb les unitats competents del Ministeri
d’Afers Exteriors i de Cooperació, participi en el diàleg
sobre polítiques amb els països socis i es coordini i interactuï amb altres agents de desenvolupament, nacionals i
internacionals, particularment sobre el terreny, per donar
resposta als reptes esmentats.
La Llei d’agències estatals per a la millora dels serveis
públics proporciona un marc idoni quant a l’adequació de
l’estructura organitzativa, el règim de recursos humans i
el règim economicofinancer, perquè la política espanyola
de cooperació al desenvolupament disposi d’un instrument, l’AECID, capaç de complir la missió que se li ha
donat i les tasques encomanades.
A més, amb aquest marc normatiu, la nova Agència
s’insereix en els processos de modernització organitzativa i d’innovació de l’Administració Pública espanyola,
cosa que li permet que es pugui dotar d’una nova cultura
de gestió, sobre la base del desenvolupament de la direcció per objectius, l’avaluació de resultats i la participació
del seu personal, tot això en un marc de més flexibilitat i
responsabilitat gestora. Amb això ha de donar resposta a
l’exigència ciutadana a favor de més transparència, qualitat i eficiència en la gestió dels serveis i polítiques públiques, així com en la utilització dels recursos que aquestes
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tenen assignats. L’AECID ha de contribuir així al desenvolupament d’un model de gestió pública orientada al servei
dels interessos generals i a la recerca de la millora contínua en la seva tasca quotidiana
La nova Agència, que es nodreix de l’experiència i el
coneixement acumulats pels professionals i per les unitats de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional,
ha de seguir comptant amb persones procedents de diferents cossos de la funció pública en diferents nivells de
responsabilitat, els llocs directius inclosos, i ha de mantenir els equilibris que siguin convenients per a la tasca de
conjunt de la institució. La nova Agència també ha de
comptar entre el personal directiu amb experts que han
fet la seva carrera professional a l’exterior, lligats a organismes internacionals o a la xarxa de la cooperació espanyola mateixa, d’acord amb la possibilitat que preveu la
Llei d’agències estatals de permetre que els estatuts
puguin preveure llocs directius de màxima responsabilitat per cobrir en règim laboral mitjançant contractes d’alta
direcció.
Amb aquest fi s’aprova aquest Reial decret, que
consta d’un únic article aprovatori de l’Estatut de l’AECID i
de quatre disposicions addicionals, una de transitòria,
una de derogatòria i dos de finals.
A l’article únic es produeix l’aprovació de l’Estatut,
amb remissió al text adjunt, i en declara la creació formal,
en aplicació de l’autorització que atorga al Govern la disposició addicional tercera de la Llei 28/2006, de 18 de
juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis
públics.
Les quatre primeres disposicions addicionals tenen
com a missió ordenar el traspàs dels elements funcionals
i materials i del personal de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional a l’AECID, amb la supressió de la
primera i la substitució de les referències normatives, així
com la subrogació d’aquesta última en els seus béns
drets i obligacions, la integració del personal funcionari i
del personal laboral, la continuïtat dels processos selectius que estiguin en marxa i el reconeixement als membres de la carrera diplomàtica que s’integrin a l’equip
directiu de l’Agència del que disposa l’article 16 del Reial
decret 674/1993, de 7 de maig, de provisió de llocs de treball a l’estranger i ascensos dels funcionaris, en la redacció que en fa el Reial decret 805/2000, de 19 de maig.
També es produeix la supressió de la Subdirecció General
de Convenis i Programes del Ministeri d’Afers Exteriors i
de Cooperació i la seva integració, tant pressupostària
com del seu personal, en l’AECID. D’altra banda, la disposició addicional cinquena es refereix als procediments de
coordinació derivats de l’adscripció de l’AECID al Ministeri
d’Afers Exteriors i de Cooperació.
La disposició transitòria primera parteix de la necessitat de donar continuïtat plena a la política espanyola de
cooperació per al desenvolupament, per la qual cosa és
necessari que fins que es constitueixin efectivament els
nous òrgans de govern i executius de l’AECID, segueixin
en funcions els responsables de l’AECI. La disposició transitòria segona aclareix que l’actuació de l’Agència s’ha de
desenvolupar en el marc de la Memòria fins que s’aprovi
el contracte de gestió. D’altra banda, la disposició transitòria tercera preveu que l’Agència ha de mantenir durant
el 2007 el règim pressupostari i de modificacions de crèdit
corresponent a l’organisme autònom previ.
La disposició derogatòria elimina de l’ordenament les
normes organitzatives relatives a l’AECI i les disposicions
finals habiliten els ministeris d’Afers Exteriors i de Cooperació i el Ministeri d’Economia i Hisenda perquè adoptin
les mesures necessàries per a la posada en funcionament
de l’AECID i assenyalen l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret.
D’altra banda, l’Estatut que s’aprova pel mateix Reial
decret, s’estructura en nou capítols i un annex que recullen de forma ordenada els diferents aspectes que, d’acord
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amb la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per
a la millora dels serveis públics, ha de contenir l’Estatut
d’una agència estatal.
D’acord amb la voluntat política explícita a favor d’una
cooperació per al desenvolupament més estreta i més
eficaç, el Reial decret crea i dota adequadament l’AECID
perquè compleixi la seva missió, recollida en el capítol I
del seu Estatut, referida al foment, la gestió i l’execució de
les polítiques públiques de cooperació internacional per
al desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa
i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible
en els països en desenvolupament.
En el capítol II es recullen objectius clars per a l’Agència, conformes amb la seva missió, i se la dota d’unes
àmplies funcions i instruments d’actuació perquè pugui
assolir-los. Entre aquests i, en primer lloc, permet a l’AECID dirigir, dissenyar, coordinar i executar programes i
projectes de cooperació per al desenvolupament dirigits a
la lluita contra la pobresa i la promoció del desenvolupament humà sostenible en l’àmbit social, institucional,
mediambiental, d’igualtat de gènere, cultural, universitari, científic, econòmic i productiu.
El capítol III de l’Estatut conté els principis i valors que
l’Agència ha de mantenir en la seva actuació, pel que fa a
la seva responsabilitat pública, la transparència, la cooperació entre administracions, la qualitat del servei públic
que presta i l’ètica professional. Recull també, d’altra
banda, els principis que emanen de les declaracions de
Roma i de París sobre l’eficàcia de l’ajuda, aspecte que
obliga l’AECID a promoure les capacitats institucionals
dels països socis, donar suport activament als seus propis
esforços, prioritats i estratègies de reducció de la pobresa,
treballar en estreta coordinació amb altres donants i, d’altra banda, amb el ritme i l’abast que defineixi el Consell
Rector de l’Agència en el marc del que estableixi el contracte de gestió, a reforçar la seva xarxa exterior i a efectuar gradualment un procés de descentralització de competències en els òrgans que actuen sobre el terreny.
El capítol IV recull l’organització de l’Agència, es refereix a les funcions de la seva presidència, del Consell
Rector i del director, i estableix que la presidència de
l’Agència recau sobre el titular de la Secretaria d’Estat de
Cooperació Internacional. Aquest capítol recull la composició del Consell Rector i estableix també, en el si del
mateix Consell, una Comissió Permanent que, sense perjudici de les funcions del Consell Rector, ha de permetre
un funcionament més àgil en la resolució dels assumptes
quotidians de l’AECID. Es crea també, com a òrgan dependent de la presidència, un Consell Assessor integrat per
persones d’experiència reconeguda i coneixements en
matèria de desenvolupament, que té caràcter consultiu. I
es crea, com a òrgan dependent de la Presidència en la
seva direcció estratègica, l’Oficina d’Acció Humanitària,
que s’ha d’ocupar de coordinar les tasques de prevenció,
gestió de l’acció humanitària i postconflictes.
El capítol IV també recull l’estructura que és necessària perquè l’AECID disposi de la capacitat i l’agilitat suficients per aconseguir els seus objectius. Es compleix així, a
més, el que estableix la Llei 23/1998 de cooperació internacional per al desenvolupament que articula la política
de cooperació entorn de dos eixos de prioritats, les de
caràcter geogràfic i les sectorials, dirigides aquestes a
determinats àmbits d’actuació preferent. En relació amb
l’estructura de l’organisme anterior, en l’AECID es pot destacar l’enfortiment de les àrees següents:
1. L’àrea de cooperació amb l’Àfrica subsahariana,
perquè l’Agència pugui complir l’esforç requerit en una
zona geogràfica definida com a prioritària a l’actual Pla
director;
2. L’àrea sectorial i multilateral, per cobrir les necessitats de la cooperació transversal, i així permetre la seva
homologació amb altres agències de desenvolupament
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del nostre entorn i, d’altra banda, perquè realitzi adequadament la tasca d’interlocució amb les ONGD;
3. La direcció de l’AECID, que es reforça perquè
presti una atenció especial a la programació operativa,
seguiment, monitoreig i anàlisi per a la millora de la qualitat de l’ajuda, així com la comunicació, la sensibilització
i l’educació per al desenvolupament, amb els mitjans que
determini el contracte de gestió.
4. Les àrees horitzontals, amb la creació d’una Secretaria General que integri un departament de recursos
humans i conciliació, un departament de gestió econòmica, financera i pressupostària, i un departament de sistemes i tecnologies de la informació. Des de la Secretaria
General s’ha de donar una atenció especial a la conciliació de la vida familiar i laboral i a la igualtat en l’Agència,
així com a l’organització i la qualitat.
Les característiques i el nivell administratiu dels
departaments que es recullen en aquest Estatut s’estableixen en la memòria. Les de les divisions i altres unitats
que, si s’escau, integrin els departaments, s’han d’establir
i desenvolupar en el contracte de gestió.
D’altra banda, el capítol IV, en el marc de la Llei de
cooperació internacional per al desenvolupament i per
donar coherència a la unitat encarregada de la política de
relacions culturals i científiques, integra la Subdirecció
General de programes i convenis culturals i científics en
l’estructura de l’Agència.
Finalment, el capítol IV s’ocupa també de les condicions en les quals s’han de crear determinats grups de treball transversals per potenciar les relacions entre les
diferents unitats i tenir una organització més flexible i
funcional.
El capítol V es refereix al contracte de gestió i estableix
que ha de tenir una durada de quatre anys, prenent com a
referència la durada del Pla director de la cooperació
espanyola al compliment del qual l’AECID ha de contribuir.
El capítol VI, per la seva banda, recull el règim de funcionament i mitjans de l’Agència. En particular es detalla
el règim aplicable a la contractació i al patrimoni, tant dels
béns propis com dels béns adscrits a aquesta. S’atorguen,
a més, competències al director de l’Agència en matèria
de representació enfront de tercers en les actuacions relatives als béns i drets d’aquella i en matèria d’inventari. En
els dos casos el director ha de rendir comptes al Consell
Rector.
El capítol VII, referit al règim de personal, a més d’enumerar els diferents tipus de contractació, conté com a
principals novetats les següents: en primer lloc, fa recaure
en el Consell Rector de l’Agència –en el marc del contracte
de gestió– l’aprovació de la relació de llocs de treball; en
segon lloc, estableix el caràcter del personal directiu dels
coordinadors generals responsables de les oficines tècniques de l’AECID a l’exterior i dels directors de centres de
formació i de centres culturals, d’acord amb l’enfortiment
que han d’experimentar les unitats de l’Agència a l’exterior, d’acord amb la complexitat de les noves tasques que
han d’assumir en el terreny; i, en tercer lloc, explicita que
la mobilitat del personal entre la seu i les unitats de cooperació a l’exterior és una necessitat en una Agència amb
presència en dotzenes de països.
En el capítol VIII es detallen els recursos econòmics de
l’Agència, entre els quals figura la possibilitat de disposar
de noves vies de finançament. També es recull en aquest
capítol el règim aplicable al pressupost de l’Agència i
s’atorga al seu director la possibilitat d’autoritzar les variacions pressupostàries necessàries que no afectin la
quantia de despeses de personal ni la quantia global del
pressupost. En aquest aspecte, es dota l’Agència de més
flexibilitat pressupostària. Es regula també el règim aplicable a la comptabilitat, en què és d’una importància
especial la instauració d’un sistema de comptabilitat de
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gestió que permeti efectuar el seguiment del compliment
dels compromisos assumits en el contracte de gestió.
Finalment, el capítol IX regula les disposicions i l’assistència jurídica.
En virtut d’això, a iniciativa del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, a proposta dels ministres d’Administracions Públiques i 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 26 d’octubre de
2007,
DISPOSO:
Article únic. Creació de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i aprovació
del seu Estatut.
En virtut de l’autorització que atorga al Govern la disposició addicional tercera de la Llei 28/2006, de 18 de
juliol, d’agències estatals per a la millora de serveis
públics, aquest Reial decret té per objecte la creació de
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament, per a la qual cosa s’aprova l’Estatut de
l’esmentada Agència, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera. Constitució de l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
1. La constitució de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament s’ha de produir
quan es faci la reunió constitutiva del seu Consell Rector,
que ha de tenir lloc dins el termini de quaranta-cinc dies
des del moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret.
2. A partir de l’esmentada data, l’Agència passa a
exercir les funcions a què es refereix l’article 3 del seu
Estatut i succeeix en aquestes l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional de manera que queda subrogada en la totalitat dels béns, drets i obligacions constituïts en relació amb aquesta última Agència.
3. Així mateix, totes les referències normatives relatives a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
s’han d’entendre referides a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Disposició addicional segona.
autònom.

Supressió d’organisme

A partir de la constitució efectiva de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, queda suprimit l’organisme autònom Agència
Espanyola de Cooperació Internacional i els òrgans
següents: Secretaria General, Direcció General de Cooperació amb Iberoamèrica, Direcció General de Cooperació
amb Àfrica, Àsia i Europa Oriental, Direcció General de
Relacions Culturals i Científiques, Gabinet Tècnic, Subdirecció General de Cooperació Multilateral i Horitzontal,
Vicesecretaria General, Subdirecció General de Cooperació amb Mèxic, Amèrica Central i el Carib, Subdirecció
General de Cooperació amb els països d’Amèrica del Sud,
Subdirecció General de Cooperació amb països de la
Mediterrània i l’Europa Oriental, Subdirecció General de
Cooperació amb els països de l’Àfrica subsahariana i Àsia,
Subdirecció General de Cooperació i Promoció Cultural
Exterior i la Subdirecció General de Beques, Lectorats i
Intercanvis, així com la Subdirecció General de Convenis
i Programes dependent de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional del Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació.
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Disposició addicional tercera. Integració del personal en
l’Agència.
1. El personal funcionari que presti els seus serveis
en l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional en les
àrees que afectin la competència i les funcions de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i el de la Subdirecció General de Convenis i
Programes del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
passa a formar part del personal al servei de l’Agència,
amb la mateixa situació, antiguitat i grau que tingui, de
manera que roman en la situació de servei actiu en el seu
cos o en la seva escala de procedència, i se li respecten les
seves retribucions.
2. Igualment, l’Agència se subroga en els seus propis
termes i sense cap alteració de les seves condicions en els
contractes de treball concertats amb personal subjecte a
dret laboral, tant de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional com de la Subdirecció General de Convenis
i Programes del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
3. Respecte a les retribucions del personal al qual es
refereixen els apartats 1 i 2 anteriors, no es pot disminuir
la quantia dels drets econòmics ni d’altres complements
retributius consolidables inherents al sistema de carrera
vigent per a aquest personal en el moment de l’entrada
en vigor d’aquest Estatut, sigui quina sigui la situació
administrativa en què estigui.
4. Així mateix, l’Agència s’ha de subrogar i ha de portar a terme els processos selectius que, en la data de la
seva constitució efectiva, estiguin en curs per a la provisió
dels llocs de treball de personal funcionari i laboral en les
àrees que afectin la seva competència i les seves funcions.
Disposició addicional quarta. Aplicació als membres de
la carrera diplomàtica del que disposa l’article 16 del
Reial decret 674/1993, de 7 de maig, sobre provisió de
llocs de treball a l’estranger i ascensos dels funcionaris, modificat parcialment pel Reial decret 805/2000,
de 19 de maig.
Als membres de la carrera diplomàtica que ocupin els
càrrecs de l’equip directiu que preveu l’article 38.2 de l’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament els és aplicable el que disposa,
en relació amb els alts càrrecs del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, l’article 16 del Reial decret 674/1993,
de 7 de maig, sobre provisió de llocs de treball a l’estranger i ascensos dels funcionaris, en la redacció que en fa el
Reial decret 805/2000, de 19 de maig.
Disposició addicional cinquena. Procediments de coordinació derivats de l’adscripció de l’AECID al Ministeri
d’Afers Exteriors i de Cooperació.
El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha d’establir els procediments de coordinació necessaris per al
correcte exercici de les competències i responsabilitats
derivades de l’adscripció de l’AECID, d’acord amb el que
disposa l’apartat dos de la disposició final primera de la
Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la
millora dels serveis públics.
Disposició transitòria primera. Garantia de continuïtat
en l’execució de la política espanyola de cooperació
internacional per al desenvolupament.
Malgrat el que estableix la disposició addicional
segona d’aquest Reial decret i a l’efecte de garantir la continuïtat en l’execució de la política de cooperació per al
desenvolupament, els òrgans directius de l’Agència Espa-
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nyola de Cooperació Internacional han de continuar transitòriament en l’exercici de les seves funcions fins que es
produeixi el nomenament del director i del personal
directiu de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Disposició transitòria segona. Contracte de gestió.
1. Fins que s’aprovi el contracte de gestió, l’actuació
de l’Agència, inclosa l’ordenació de llocs de treball i
l’aprovació del pressupost, s’ha de dur a terme en el marc
de la memòria aprovada, a què es refereix l’article 3 de la
Llei d’agències estatals. Així mateix, i fins que s’aprovi el
contracte de gestió, el Pla inicial d’actuació que conté la
Memòria de l’Agència ha de fer les funcions del contracte.
2. En el termini de tres mesos comptats des de la
constitució del Consell Rector i una vegada nomenats els
òrgans executius, el Consell ha d’aprovar la proposta de
contracte inicial de gestió.
Disposició transitòria tercera. Règim pressupostari aplicable durant l’exercici 2007.
Es manté el règim pressupostari de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional com a organisme autònom, als efectes que preveu l’últim paràgraf de la disposició addicional quaranta-cinquena de la Llei 42/2006, de 28
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat durant
tot l’exercici 2007.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableixen aquest
Reial decret i, en particular, el Reial decret 3424/2000,
de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i l’article 15.3
del Reial decret 1416/2004, d’11 de juny, pel qual es modifica i es desplega l’estructura bàsica del Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació en la redacció que en fa el Reial
decret 755/2005, de 24 de juny.
Disposició final primera. Desplegament normatiu i aplicació.
1. S’autoritza el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació perquè adopti les mesures que siguin necessàries
per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.
2. Així mateix, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha
de portar a terme les modificacions pressupostàries
necessàries per al traspàs del pressupost de la Subdirecció General de Convenis i Programes del Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a partir de
l’1 de gener de 2008.
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, 26 d’octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ESTATUT DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa, objecte i règim jurídic.
1. De conformitat amb l’autorització que estableix la
disposició addicional tercera de la Llei 28/2006, de 18 de
juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis
públics, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament es constitueix com una entitat de
dret públic de les que preveu l’article 2 de la Llei esmentada.
2. El seu objecte és el foment, la gestió i l’execució
de les polítiques públiques de cooperació internacional
per al desenvolupament, dirigides a la lluita contra la
pobresa i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible en els països en desenvolupament,
3. L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament, adscrita al Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació, en els termes que preveu l’article 22 d’aquest Estatut, es regeix per l’esmentada Llei
d’agències estatals, per aquest Estatut, i, supletòriament,
per les normes aplicables a les entitats de dret públic adscrites a l’Administració General de l’Estat. També es
regeix, quan li sigui aplicable, pel que estableix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al
desenvolupament.
4. L’Agència té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia de gestió i
funcional dins dels límits que estableixen la Llei d’agències estatals i aquest Estatut.
Article 2. Potestats administratives i relacions amb altres
administracions.
A l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament li correspon, dins de les competències que té atribuïdes, l’exercici de les potestats administratives necessàries per al compliment dels seus fins i
les seves funcions, en els termes que estableix aquest
Estatut i d’acord amb la legislació aplicable.
Les relacions de l’Agència amb els òrgans de l’Administració General de l’Estat i de les restants administracions públiques, a les quals doni lloc l’exercici de les seves
funcions i competències, les ha de mantenir el president
de l’Agència, en el marc que, a proposta d’aquest, el Consell Rector estableixi. Tot això, sense perjudici de les que,
si s’escau, puguin correspondre al ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, en qualitat de titular del departament
d’adscripció de l’Agència. El president pot delegar l’exercici d’aquestes relacions en el director de l’Agència.
Article 3. Col·laboració amb les comunitats autònomes i
els ens locals.
1. L’Agència pot col·laborar amb les comunitats autònomes mitjançant convenis de col·laboració en matèries
específiques en l’àmbit de les seves respectives competències.
2. L’Agència també pot subscriure convenis de collaboració amb els ens locals i amb la Federació espanyola
de municipis i províncies o amb qualsevol altra entitat
pública de base territorial, amb les condicions que aquests
especifiquin.
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CAPÍTOL II
Fins, funcions i instruments d’actuació
Article 4.

Fins.

L’Agència, com a òrgan per al foment, la gestió i l’execució de les polítiques públiques de cooperació per al
desenvolupament està especialment facultada per perseguir els fins següents, sense perjudici de les competències i activitats dutes a terme en aquestes àrees per altres
òrgans ministerials i, si s’escau, en estreta coordinació
amb aquests:
1. Contribuir a la reducció de la pobresa en els països
en desenvolupament.
2. Impulsar el desenvolupament humà sostenible en
els països en desenvolupament, i potenciar les capacitats
pròpies dels països socis.
3. Contribuir a la pau, la llibertat i la seguretat
humana, promovent el respecte als drets humans i el desenvolupament dels sistemes democràtics.
4. Promoure la cohesió social a través del foment i
l’impuls de les polítiques públiques relacionades amb el
bon govern en els països en desenvolupament.
5. Contribuir a l’assoliment dels propòsits de la
Declaració del Mil·lenni i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni aprovats en la Cimera del Mil·lenni de
les Nacions Unides el 2000 i, de la mateixa manera, contribuir a l’assoliment d’objectius que s’acordin en futures
cimeres de desenvolupament de les Nacions Unides
assumides pel Govern espanyol.
6. Potenciar la igualtat de gènere en els països en
desenvolupament, mitjançant actuacions sectorials i
transversals en els programes i projectes de cooperació i
la promoció de polítiques d’igualtat.
7. Contribuir a la millora de la qualitat mediambiental en els països en desenvolupament mitjançant actuacions sectorials i transversals en els programes i projectes
de cooperació i la promoció de polítiques mediambientals.
8. Potenciar l’acció humanitària, incloent-hi tant la
prevenció com l’atenció en situacions d’emergència i
reconstrucció.
9. Sensibilitzar i educar per al desenvolupament,
tant a Espanya com en els països socis.
10. Impulsar el paper de la cultura i el coneixement
en el desenvolupament, i prestar una atenció especial al
foment del respecte a la diversitat cultural.
Articulo 5.

Funcions.

L’Agència queda especialment facultada per exercir les
funcions següents, sense perjudici de les competències i
activitats dutes a terme en aquestes àrees per altres
departaments ministerials i organismes de les administracions públiques i, si s’escau, en estreta coordinació amb
aquests:
1. Dirigir, dissenyar, coordinar i executar programes
i projectes i altres actuacions de cooperació per al desenvolupament orientades a la lluita contra la pobresa i la
promoció del desenvolupament humà sostenible en l’àmbit social, institucional, mediambiental, d’equitat de
gènere, cultural, universitari, científic, econòmic i productiu, tot això en el marc del contracte de gestió que s’aprovi
d’acord amb els continguts que estableixi el Pla director
de la cooperació espanyola que estigui en vigor i sota els
principis de coherència de polítiques i complementarietat
d’actors que reculli el Pla director.
2. Contribuir a assegurar la concertació de les polítiques de desenvolupament amb altres agències de cooperació i desenvolupament bilaterals i multilaterals, especi-
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alment en l’àmbit de la Unió Europea i del sistema de les
Nacions Unides, en estreta coordinació amb els òrgans
competents del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
3. Executar i finançar conjuntament programes i projectes de desenvolupament amb altres agències de cooperació i desenvolupament bilaterals i multilaterals en el
marc de la Declaració de París sobre l’eficàcia de l’ajuda, i
altres acords i declaracions internacionals subscrits pel
Govern espanyol.
4. Coordinar les intervencions de cooperació al desenvolupament amb els diversos agents de la cooperació
espanyola reconeguts en el Pla director amb l’objecte de
garantir la coherència, l’eficàcia i la qualitat de les actuacions del conjunt de la cooperació espanyola. Aquesta
coordinació s’ha de fer d’acord amb els òrgans competents del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
5. Representar, per si mateixa o en coordinació amb
altres òrgans o organismes de l’Administració, l’Administració espanyola en reunions, fòrums i institucions nacionals i internacionals relacionades amb les matèries i funcions de la seva competència. Pel que fa a les de caràcter
internacional, ha de coordinar les activitats que corresponguin amb el ministeri d’adscripció.
6. Coordinar i executar l’acció humanitària a l’exterior.
7. Impulsar i executar actuacions dirigides a la sensibilització i l’educació per al desenvolupament en estreta
coordinació amb els òrgans competents del Ministeri
d’Afers Exteriors i de Cooperació i amb altres agents de la
cooperació espanyola.
8. Donar suport a iniciatives públiques o privades
que contribueixin a la consecució dels objectius de l’Agència i incentivar-les.
9. Realitzar o encarregar i difondre estudis rellevants
per al desenvolupament, en particular els relacionats amb
el paper de les agències de cooperació i el seu impacte en
el desenvolupament.
10. Prestar suport i col·laboració a altres departaments ministerials i altres administracions públiques en
el desenvolupament de programes i projectes de cooperació internacional.
11. Prestar assistència tècnica en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament a altres agències i actors
nacionals i internacionals.
12. Fomentar i finançar institucions i iniciatives destinades a crear institucions internacionals, regionals i
subregionals amb participació espanyola que promoguin
l’objectiu de la cooperació al desenvolupament, entre
associacions, fundacions, organitzacions no governamentals de desenvolupament i empreses, i donar-hi
suport.
13. Executar les funcions i competències atribuïdes
al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i
científiques amb altres països.
14. Donar suport a la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional en la seva funció d’assistència al titular
del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació en la definició i l’execució de la política de cooperació per al desenvolupament.
15. Desenvolupar, en el marc de la legislació vigent,
qualssevol altres activitats que puguin contribuir al compliment dels seus fins.
Article 6.

Instruments.

L’Agència pot exercir les funcions anteriors mitjançant
les modalitats i els instruments de cooperació que preveu
el Pla director de la cooperació espanyola en vigor, incloent-hi la formulació, l’execució i el finançament de programes i projectes de cooperació, programes de beques i
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lectorats, assistència tècnica a institucions dels països
socis, ajuda pressupostària i enfocaments sectorials, contribucions a fons multilaterals i multidonants i a programes d’organismes internacionals de desenvolupament,
l’acció humanitària, subvencions a estats, subvencions a
organitzacions no governamentals de desenvolupament i
a altres agents i entitats promotores de la cooperació,
execució i suport a les actuacions relacionades amb la
sensibilització social i l’educació per al desenvolupament
i la gestió dels microcrèdits.
CAPÍTOL III
Principis d’actuació de l’Agència
Article 7. Principis bàsics d’actuació administrativa.
L’Agència ha de respectar en la seva actuació els principis d’interès general, objectivitat, eficàcia, economia i
servei al ciutadà i específicament els següents:
a) Principi de transparència i participació, entesos
respectivament com la rendició de comptes a la ciutadania i com el compromís de consulta i participació dels
interessats en la realització de les seves tasques.
b) Principi d’autonomia i responsabilitat, entesos
respectivament com la capacitat de l’Agència de gestionar
amb autonomia, en els termes que preveu aquest Estatut,
els mitjans posats a la seva disposició per assolir els
objectius compromesos, assumint les conseqüències dels
resultats assolits.
c) Principi de cooperació interadministrativa i participació institucional entesos respectivament com la disposició activa a col·laborar amb altres departaments i
organismes de l’Administració de l’Estat i amb altres
administracions públiques i institucions.
d) Principi de qualitat i millora contínua, entès com
el compromís sistemàtic amb l’autoavaluació i la utilització de models d’excel·lència que permetin establir àrees
de millora i prestar els seus serveis de manera innovadora.
e) Principi d’ètica professional i responsabilitat
pública, entès com el compromís del personal de l’Agència i especialment del seu personal directiu d’observar en
la seva actuació els valors que contenen el codi d’ètica
professional del personal de l’Agència, quan sigui aprovat, i els de la normativa aplicable als empleats públics de
l’Administració General del Estat, en particular els articles
52 al 54 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
Article 8. Principis de les declaracions de Roma i de
París.
L’Agència, en la seva actuació dirigida als països en
desenvolupament, ha d’incloure gradualment els principis que emanen de la Declaració de Roma, 2003, i la
Declaració de París, 2005, sobre l’eficàcia de l’ajuda que el
Govern espanyol ha subscrit.
Article 9. Transparència i participació ciutadana.
El principi de transparència i participació ciutadana es
concreta en els aspectes següents:
a) Una vegada aprovats el pla d’acció, l’informe
general d’activitat i els comptes anuals, s’ha de publicar
un resum de cadascun d’aquests documents en el «Butlletí Oficial de l’Estat», indicant, en aquesta publicació,
l’adreça web en què es pugui accedir al contingut total
d’aquests documents.
b) L’Agència, en l’exercici de les seves funcions, ha
de prestar una atenció especial a la consulta i la participa-
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ció de la societat civil organitzada i actors interessats en la
lluita contra la pobresa i el desenvolupament humà sostenible.
c) En l’avaluació prèvia de l’impacte normatiu s’ha
de consultar l’opinió de les entitats eventualment afectades.
d) El resultat de les activitats de l’AECID ha de ser
accessible a la ciutadania i als diferents actors econòmics,
culturals i socials interessats mitjançant el pla d’informació i comunicació que ha d’aprovar el Consell Rector a
l’efecte i s’ha d’incorporar a la pàgina web de l’Agència.
CAPÍTOL IV
Organització
SECCIÓ 1a

ÒRGANS DE GOVERN

Article 10. Òrgans de govern.
1. Són òrgans de govern de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament:
i. El president.
ii. El Consell Rector.
2. La designació dels membres del Consell Rector ha
de tendir a la paritat entre homes i dones.
Article 11. El president.
1. La presidència de l’Agència l’ha d’ocupar el titular
de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional.
2. Corresponen al president, a més d’exercir la presidència del Consell Rector de l’Agència i presidir-ne les
sessions, així com les de la Comissió Permanent, acordar
la convocatòria de les sessions plenàries i la fixació de
l’ordre del dia, les funcions següents:
a) Vetllar per la consecució dels objectius assignats a
l’Agència.
b) Exercir la superior direcció de l’Agència.
c) Exercir la superior direcció de l’Oficina d’Acció
Humanitària.
d) Representar institucionalment i legalment l’Agència, sense perjudici de les delegacions que pugui establir
en el director de l’Agència i de les funcions que li puguin
correspondre en l’exercici ordinari de les seves competències.
e) La signatura de convenis de col·laboració, memoràndums d’entesa, actes de comissions mixtes, acords
d’execució o instruments jurídics d’una altra naturalesa,
que puguin generar compromisos o obligacions per a
l’Agència, sense perjudici de les delegacions que, si s’escau, s’estableixin.
f) Proposar al Consell Rector el nomenament i el cessament del director de l’Agència.
g) Informar el Ministeri d’adscripció i els ministeris
d’Administracions Públiques i Economia i Hisenda sobre
l’execució i el compliment dels objectius que fixa el contracte de gestió.
h) Exercir altres funcions que se li atribueixin per
norma legal o reglamentària.
i) Totes les altres competències que li corresponguin
com a president d’un òrgan col·legiat segons el que disposa l’article 23 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. En el supòsit d’absència, vacant o malaltia o un
altre impediment legal del president, ha de suplir les
seves funcions el director de l’Agència.
4. D’acord amb l’article 2 de la Llei 28/2006, de 18 de
juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis
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públics, les resolucions del president de l’Agència exhaureixen la via administrativa.
Article 12. El Consell Rector.
1. El Consell Rector és l’òrgan de govern col·legiat de
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament.
2. El Consell Rector està compost pels membres
següents:
a) President: president/a de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
b) Vocals:
El/La director/a de l’Agència, qui presideix les reunions
en absència del/de la president/a.
El/La director/a general de Política Exterior del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
El/La directora/a general de Planificació i Avaluació de
Polítiques de Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
El/La director/a general de Relacions Econòmiques
Internacionals del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Dos funcionaris del Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació, designats lliurement pel ministre, amb rang
de subdirector general o equivalent.
En representació d’altres ministeris (amb un nivell
mínim de director/a general), el Consell Rector integra
quatre persones:
El director general de Finançament Internacional de la
Secretaria d’Estat d’Economia del Ministeri d’Economia i
Hisenda.
El director general d’Inversions de la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Un representant de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos del Ministeri d’Economia i Hisenda que ha
de designar el seu titular.
Un representant del Ministeri d’Administracions Públiques que ha de designar el seu titular.
En representació dels treballadors, dos representants
designats per les organitzacions sindicals més representatives de l’Administració General de l’Estat.
c) Secretari: el/la secretari/ària general de l’Agència,
que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.
3. Els membres del Consell Rector els ha de nomenar, i en els casos que escaigui els ha de cessar, el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació.
4. El Ple del Consell Rector ha de convocar sessions
amb una periodicitat trimestral, com a mínim.
5. Poden assistir a les reunions del Consell Rector
amb veu però sense vot totes les persones que siguin
convocades pel seu/per la seva president/a en qualitat
d’experts en les matèries incloses en l’ordre del dia.
6. El Consell Rector, així com la resta dels òrgans collegiats que preveu aquest Estatut, ha d’ajustar la seva
actuació, en el que li sigui aplicable, a les disposicions del
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.
7. Els membres del Consell Rector han de percebre
les indemnitzacions per despeses de viatge, estades i
trasllats que els puguin correspondre en aplicació del
Reial decret 462/2002 de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
8. Corresponen al Consell Rector les funcions
següents:
a) Aprovar la proposta del contracte de gestió de
l’Agència.
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b) L’aprovació dels objectius i plans d’acció anuals i
plurianuals, així com dels criteris quantitatius i qualitatius
de mesurament del compliment dels esmentats objectius
i del grau d’eficiència en la gestió, en el marc del que estableix el contracte de gestió.
c) L’aprovació de l’avantprojecte de pressupostos
anuals i la contracció de qualssevol obligacions de caràcter plurianual dins dels límits que fixa el contracte de
gestió.
d) El nomenament i el cessament del director de
l’Agència, a proposta del/de la president/a.
e) El control de la gestió del director i l’exigència a
aquest de les responsabilitats que escaiguin.
f) El seguiment, la supervisió i el control superiors
de l’actuació de l’Agència.
g) L’aprovació d’un informe general d’activitat i de
tots els extraordinaris que consideri necessaris sobre la
gestió, on valori els resultats obtinguts i consigni les deficiències observades.
h) L’aprovació dels comptes anuals i l’informe d’auditoria de comptes i, si s’escau, la distribució del resultat
de l’exercici, d’acord amb la legislació pressupostària.
i) L’aprovació o la modificació de la relació de llocs
de treball així com l’aprovació de la proposta d’oferta
anual d’ocupació de l’Agència per a la seva integració en
l’oferta d’ocupació pública estatal d’acord amb el que disposa el contracte de gestió corresponent.
j) La determinació dels criteris de selecció del personal de l’Agència, amb subjecció al que disposa l’article 61
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
k) La modificació de l’adscripció de les unitats de
rang inferior al departament entre les diferents direccions
geogràfiques i sectorials i la Secretaria general.
l) Designar el secretari del Consell Rector.
m) Dictar les normes internes de funcionament, desenvolupament orgànic i d’adopció d’acords del Consell
Rector mateix i de l’Agència en tot el que no prevegi
aquest Estatut.
n) Designar els membres de la Comissió Permanent
i de la Comissió de Control.
ñ) La proposta al Consell de Ministres dels contractes l’import dels quals requereix la seva autorització, de
conformitat amb l’article 12.2 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
o) El nomenament i el cessament del personal directiu de l’Agència a proposta del seu director.
9. D’acord amb l’article 2 de la Llei 28/2006, de 18 de
juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis
públics, les resolucions del Consell Rector exhaureixen la
via administrativa.
Article 13. La Comissió Permanent.
1. Es crea una Comissió Permanent en el si del Consell Rector que ha de resoldre sobre les qüestions que
aquest li atribueixi.
2. La Comissió Permanent ha d’exercir les funcions
que li encomani el Consell Rector, a excepció de les que
preveu l’article 12.8, paràgrafs del a) fins al n). El Consell
Rector ha de ratificar els acords adoptats per la Comissió
Permanent en l’exercici de les seves funcions, que han de
ser efectius i han de tenir efectes, i pot revocar-los quan hi
hagi causes extraordinàries que així ho aconsellin.
3. Formen part d’aquesta Comissió el/la president/a
de l’Agència, el/la director/a de l’Agència i un tercer integrant designat pel ple del Consell Rector d’entre els seus
membres. Actua com a secretari d’aquesta Comissió,
amb veu però sense vot, el secretari general de l’Agència.
La Comissió Permanent s’ha de reunir com a mínim
amb caràcter bimensual.
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SECCIÓ 2a

ÒRGANS EXECUTIUS

Article 14. El director.
1. El director de l’Agència és el responsable de la
direcció i la gestió ordinària de l’Agència i exerceix les
competències inherents a aquesta direcció, les que li atribueix expressament la Llei d’agències estatals i les que
estableix aquest Estatut. És nomenat i separat pel Consell
Rector a proposta del president.
2. El director de l’Agència té la consideració d’alt càrrec, de conformitat amb el que preveu l’article 3.2.e) de la
Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, amb els efectes que
s’hi recullen i d’altres que li siguin aplicables en relació
amb la consideració esmentada.
3. El/La director/a de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament ha de complir
els requisits següents:
Tenir la nacionalitat espanyola.
Estar en possessió d’un títol superior universitari.
4. Per al seu nomenament, s’han de tenir en compte
de manera especial els criteris següents:
Coneixements i experiència en matèria de desenvolupament i cooperació.
Experiència internacional, en què es valora especialment l’adquirida en països en desenvolupament.
Capacitat per dirigir equips humans, arribar a consensos i resoldre conflictes.
Experiència en llocs directius.
5. Corresponen al director les funcions següents:
a) Elaborar el projecte del contracte de gestió i la
participació i direcció de negociacions subsegüents amb
els òrgans corresponents dels ministeris d’adscripció,
d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda per a
la seva aprovació definitiva i proposar-ho al Consell Rector.
b) Elaborar els objectius i plans d’acció anuals i plurianuals, i també dels indicadors i mecanismes de mesurament del compliment d’aquests objectius, tenint en
compte el que estableix el contracte de gestió i proposarlos al Consell Rector.
c) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència i proposar-lo al Consell Rector.
d) Aprovar els contractes, excepte els que preveu
l’article 12.8.c), i sempre donar-ne compte al Consell Rector.
e) La disposició de despeses i l’ordenació de pagaments corresponents, donant-ne compte al Consell Rector.
f) La direcció del personal i serveis de l’Agència.
g) Proposar al Consell Rector la relació de llocs de
treball de l’Agència.
h) Resoldre les convocatòries de provisió de llocs de
treball de personal funcionari i la contractació del personal laboral.
i) Proposar al Consell Rector el nomenament i el cessament del personal directiu.
j) La representació legal de l’Agència, quan correspongui, i l’execució d’acords del Consell Rector.
k) Autoritzar les variacions pressupostàries que li
corresponguin, d’acord amb les previsions de l’article 27
de la Llei d’agències estatals, i donar-ne compte al Consell
Rector.
l) Determinar el destí dels romanents de crèdit que
resultin de la liquidació de l’exercici pressupostari, en els
termes que preveu l’article 27 de la Llei d’agències estatals.
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m) Presentar al Consell Rector l’informe general
d’activitats de l’any anterior i els comptes anuals, juntament amb l’informe d’auditoria de comptes.
n) Formar i mantenir actualitzat l’inventari de béns i
drets i donar-ne compte al Consell Rector.
o) Les competències que li delegui el Consell Rector.
p) Qualsevol altra competència de l’Agència no
encomanada a un altre òrgan d’aquesta.
6. D’acord amb l’article 2.3 de la Llei 28/2006, de 18
de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis
públics, les resolucions del director de l’Agència posen fi
a la via administrativa.
SECCIÓ 3a ALTRES ÒRGANS
Article 15. La Comissió de Control.
1. La Comissió de Control, constituïda en el si del
Consell Rector, està composta pels membres següents:
a) President: un vocal del Consell Rector que s’ha
d’elegir en el seu si, a proposta del seu president, entre
els empleats públics que pertanyin al Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació.
b) Vocals: un mínim de dos i un màxim de quatre
persones més nomenades pel Consell Rector entre
aquells dels seus membres que no tinguin responsabilitats directes en la gestió de l’Agència i amb coneixements
o experiència en gestió, pressupost, control intern o control de l’activitat economicofinancera del sector públic
estatal.
c) En cas que el Consell Rector decideixi integrar
altres persones no membres del Consell a la Comissió de
Control, hi han de participar amb veu però sense vot. L’interventor delegat en l’Agència assisteix a les reunions de
la Comissió de Control amb veu però sense vot.
d) Secretari: nomenat entre els seus membres per la
Comissió mateixa.
2. Correspon a la Comissió de Control:
a) Informar el Consell Rector sobre l’execució del
contracte de gestió.
b) Informar el Consell Rector sobre l’execució del
pressupost de l’Agència; a aquest efecte, ha de rebre de la
direcció de l’Agència informes mensuals sobre l’estat
d’execució pressupostària.
c) Obtenir informació sobre els sistemes de control i
procediments interns establerts per assegurar el compliment pertinent de disposicions legals i altres normes aplicables; conèixer dels informes d’auditoria de comptes i
addicionals sobre funcionament de control intern, així
com els de control emesos per la Intervenció Delegada i
proposar les estratègies encaminades a corregir les debilitats que s’hi posen de manifest.
d) Determinar, a instància del Consell Rector i amb la
periodicitat que aquest estableixi, la informació economicofinancera que s’hi ha de trametre, sense perjudici de
qualsevol altra que s’hagi de sotmetre a la seva consideració o aprovació d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
e) Conèixer la informació economicopressupostària
que l’Agència Estatal, per la seva pertinença al sector
públic estatal, ha d’elaborar i remetre als òrgans competents per complir les obligacions que recull la normativa
vigent, i vetllar pel compliment d’aquestes obligacions.
3. La Comissió de Control s’ha de reunir com a
mínim trimestralment.
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Article 16. El Consell Assessor.
Es crea el Consell Assessor de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament com
un òrgan de caràcter consultiu.
Està integrat per dotze persones, totes elles reconegudes per la seva experiència i els seus coneixements en
camps relacionats amb la cooperació internacional i el
desenvolupament. El seu nomenament i cessament els ha
de fer el/la president/a del Consell Rector; per fer-ho, ha
d’escoltar les propostes dels seus integrants.
La presidència l’ocupa el president de l’Agència, qui
pot delegar en el director.
El Consell Assessor s’ha de reunir com a mínim amb
una periodicitat anual.
Els seus membres no són retribuïts, si bé, si s’escau,
tenen dret a la indemnització de les despeses de viatge,
estades i trasllats que els origini la seva dedicació al Consell, d’acord amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei.
SECCIÓ 4a

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Articulo 17. Estructura bàsica.
1. L’Agència té l’estructura administrativa bàsica que
conté aquesta secció.
2. Sota la dependència jeràrquica del director de
l’Agència, a Espanya hi ha d’haver:
La Direcció de Cooperació per a l’Amèrica Llatina i el
Carib;
La Direcció de Cooperació per a Àfrica, Àsia i Europa
Oriental;
La Direcció de Cooperació Sectorial i Multilateral;
La Direcció de Relacions Culturals i Científiques;
La Secretaria General.
Les seves funcions, referides en els seus respectius
àmbits territorials, sectorials o funcionals, que estableix el
capítol II d’aquest Estatut per a l’Agència, són les
següents:
a) Correspon a la Direcció de Cooperació amb Amèrica Llatina i el Carib fomentar, gestionar i executar les
polítiques públiques de cooperació internacional per al
desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i
la consecució d’un desenvolupament humà sostenible als
països de l’Amèrica Llatina i el Carib, sense perjudici de
les competències que corresponguin a altres departaments ministerials.
El seu director dirigeix i coordina dos departaments:
el de Cooperació amb Centreamèrica, Mèxic i el Carib i el
de Cooperació amb els països andins i el Con Sud.
b) Correspon a la Direcció de Cooperació amb Àfrica,
Àsia i Europa Oriental, fomentar, gestionar i executar les
polítiques públiques de cooperació internacional per al
desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i
la consecució d’un desenvolupament humà sostenible als
països d’Àfrica, Àsia i Europa Oriental, sense perjudici de
les competències que corresponguin a altres departaments ministerials.
El seu director dirigeix i coordina tres departaments:
el de Cooperació amb l’Àfrica subsahariana, el de Cooperació amb la Mediterrània i el món àrab, i el de Cooperació amb Àsia i Europa Oriental.
c) Correspon a la Direcció de Cooperació Sectorial i
Multilateral fomentar, gestionar i executar les polítiques
públiques de cooperació internacional per al desenvolupament en l’àmbit sectorial i multilateral i assegurar la
concertació de les polítiques de desenvolupament sectorials amb altres agències multilaterals, especialment en
l’àmbit de la Unió Europea i del sistema de les Nacions
Unides, en estreta coordinació amb els òrgans compe-

Suplement núm. 36

Divendres 30 novembre 2007

tents del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, així
com representar l’AECID en les relacions que s’estableixin
sobre la matèria amb els diferents departaments ministerials.
El seu director dirigeix i coordina tres departaments:
el de Cooperació Sectorial i de Gènere; el de Cooperació
Multilateral, i el d’Organitzacions No Governamentals de
Desenvolupament (ONGD).
d) Correspon a la Direcció de Relacions Culturals i
Científiques fomentar, gestionar i executar les polítiques
públiques de cooperació cultural per al desenvolupament;
la gestió dels serveis culturals de l’AECID; la cooperació
en l’àmbit de la capacitació de capital humà, la cooperació
universitària i científica al desenvolupament; les relacions
i els convenis internacionals en l’àmbit cultural i científic,
i les competències atribuïdes al Ministeri d’Afers Exteriors
i de Cooperació per a la promoció i el desenvolupament
de les relacions culturals i científiques amb altres països,
sense perjudici de les competències que corresponguin a
altres departaments ministerials.
El seu director dirigeix i coordina tres departaments:
el de Cooperació i Promoció Cultural, el de Cooperació
Universitària i Científica, i el de Coordinació de Relacions
Culturals i Científiques.
e) Correspon a la Secretaria General el desenvolupament de les funcions relatives a la gestió i l’administració
dels recursos humans, la formació d’aquests inclosa, la
gestió dels mitjans economicofinancers, informàtics,
logístics i materials, així com la contractació, l’organització i la producció normativa, l’assessorament, la qualitat,
la inspecció, l’arxiu i el registre, en estreta coordinació
amb les unitats competents del Ministeri d’Afers Exteriors
i de Cooperació, amb la finalitat de prestar el suport
necessari als òrgans i les unitats de l’Agència per al compliment de les seves funcions.
El secretari general dirigeix i coordina tres departaments: el de Recursos Humans, Conciliació i Serveis
Generals; el de Gestió Econòmica, Financera i Pressupostària, i el de Sistemes i Tecnologies de la Informació.
3. Està també sota la dependència jeràrquica del
director de l’Agència l’Oficina d’Acció Humanitària, la
direcció estratègica de la qual depèn del/de la president/a
del Consell Rector. El cap de l’Oficina d’Acció Humanitària
està al capdavant d’aquest departament, que coordina al
seu torn el Departament d’Emergència i Postconflicte i
una unitat de prevenció i avaluació.
4. Depèn també del director de l’Agència el Gabinet
Tècnic, al qual correspon la realització de les activitats i
tasques d’assessorament i d’assistència immediata que
aquest li encomani, incloses les funcions de programació
operativa, seguiment i anàlisi per a la millora de la qualitat de l’ajuda i, d’altra banda, les de comunicació, sensibilització i educació per al desenvolupament, d’acord al que
estableixin la memòria i el primer contracte de gestió.
5. Està adscrita a la direcció de l’Agència la Intervenció Delegada, sense perjudici de la seva dependència
funcional i orgànica de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
6. Depèn del director de l’Agència l’estructura exterior d’aquesta, integrada per les oficines tècniques de
Cooperació, els centres de formació i els centres culturals.
A l’annex I d’aquest Estatut, es detallen les oficines tècniques de Cooperació, els centres de formació i els centres
culturals operatius en la data de la seva aprovació.
7. A proposta del Consell Rector de l’Agència i en el
marc del que estableixi el contracte de gestió, correspon
al ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públiques i
amb l’autorització, si s’escau, del ministre d’Economia i
Hisenda, la creació, la modificació o la supressió dels
òrgans de l’Agència a l’exterior, mitjançant una ordre
ministerial. L’aprovació d’aquestes ordres ministerials
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comporta l’actualització automàtica de l’annex I d’aquest
Estatut.
8. El director de l’Agència pot delegar en els/les
directors/es de Cooperació Geogràfica i Sectorial, Relacions Culturals i Científiques, en el/la secretari/ària general
i en el cap de l’Oficina d’Acció Humanitària, la direcció,
coordinació i interlocució de l’estructura de centres a l’exterior. En aquest cas, per delegació, la relació entre la seu
central de l’AECID i les oficines tècniques de Cooperació,
els centres de formació i els centres culturals l’han de portar els esmentats directors/es i el cap de l’Oficina d’Acció
Humanitària, els quals poden enviar en l’exercici de les
seves funcions en els seus respectius àmbits, en nom del
director de l’Agència, comunicacions i instruccions formals dirigides als coordinadors de les OTC i als directors
de centres de formació i culturals.
9. Amb la finalitat de reforçar la coordinació i el treball en equip entre les diferents àrees i unitats de l’agència, el director pot crear grups de treball encarregats
d’una tasca determinada, de caràcter temporal o permanent, compostos per persones de diferents unitats, amb
la capacitat de decisió que decideixi atorgar-los i sota la
responsabilitat d’una persona que formi part del personal
directiu de l’AECID. La decisió sobre la constitució de cada
grup de treball, la seva composició, les tasques encomanades i la responsabilitat de cada grup correspon exclusivament al director de l’Agència.
Article 18. L’Oficina d’Acció Humanitària.
Es crea l’Oficina d’Acció Humanitària per al desenvolupament de l’acció humanitària de la cooperació espanyola, que depèn de la Presidència en la seva direcció
estratègica i, per delegació de l’esmentada Presidència,
del director quant al seu funcionament ordinari.
Les seves funcions són la gestió i l’execució de l’acció
humanitària oficial, de conformitat amb el Pla director, i la
coordinació de les capacitats de l’Administració de l’Estat
amb les de les administracions autonòmiques i locals, en
coherència amb l’estratègia adoptada en aquest camp per
les Nacions Unides i la Unió Europea.
Article 19. Funcions, dependència funcional i orgànica i
relacions amb les ambaixades de les oficines tècniques de cooperació.
1. La Llei 23/1998, de cooperació internacional per al
desenvolupament, estableix a l’article 26 que les oficines
tècniques de cooperació són unitats adscrites orgànicament a les ambaixades que, sota la direcció del seu cap de
missió i dependència funcional de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional, asseguren la coordinació i, si
s’escau, l’execució dels recursos de la cooperació en la
seva demarcació. Així mateix, col·laboren amb els programes i projectes impulsats per les altres administracions
públiques.
2. El cap de missió exerceix la superior direcció de
les activitats de cooperació en el país en què està acreditat.
3. En els països on s’hagin creat oficines tècniques
de cooperació, les funcions de direcció de les esmentades
unitats en el país de què es tracti corresponen als coordinadors generals de la cooperació espanyola responsables
de les oficines esmentades, juntament amb la resta de les
funcions que tenen atribuïdes per la Llei de cooperació i
per aquest Estatut.
4. En tots els països en què s’hagin creat oficines
tècniques de cooperació, els coordinadors generals de les
esmentades oficines han d’exercir les funcions d’encarregats dels assumptes de cooperació.
5. En les missions diplomàtiques en els països on es
duen a terme activitats de cooperació internacional per al
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desenvolupament i en els quals no hi hagi oficines tècniques de cooperació de l’AECID, el cap de missió ha de
designar un funcionari diplomàtic com a encarregat dels
assumptes de cooperació.

ris d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda
sobre l’execució i el compliment dels objectius que preveu
el contracte de gestió, amb la periodicitat i en els termes
que determini l’Ordre ministerial per la qual s’aprovi.

Article 20. Funcions, dependència funcional i orgànica i
relacions amb les ambaixades dels centres culturals i
dels centres de formació.

Article 24. Pla anual d’acció, informe d’activitat i comptes anuals.

1. Els centres culturals són unitats adscrites orgànicament a les ambaixades que, sota la direcció del seu cap
de missió i dependència funcional de l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament,
asseguren la coordinació amb les oficines tècniques de
cooperació i l’execució dels recursos de la cooperació en
el seu àmbit d’actuació. Així mateix, col·laboren amb els
programes i projectes impulsats per les altres administracions públiques.
2. Els centres de formació són unitats adscrites orgànicament a les ambaixades que, sota la direcció del seu
cap de missió i dependència funcional de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, asseguren la preparació, la coordinació i la realització d’activitats de cooperació en l’àmbit específic de la
formació. Han d’estar en estreta coordinació amb les oficines tècniques de Cooperació i els centres culturals. Així
mateix, col·laboren amb els programes i els projectes
impulsats per les altres administracions públiques.
3. El cap de missió exerceix la superior direcció de
les activitats dels centres culturals i dels centres de formació en el país en què estiguin acreditats.
SECCIÓ 5a ADSCRIPCIÓ I SEU
Article 21. Adscripció.
1. L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament està adscrita al Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació mitjançant la Secretaria d’Estat
de Cooperació Internacional.
2. Correspon al ministeri d’adscripció la direcció
estratègica, l’avaluació i el control de resultats i de l’activitat de l’Agència.
D’acord amb el que disposa la disposició final primera.2 de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, les esmentades
funcions s’han d’exercir mitjançant el seguiment i el control de resultats del contracte de gestió.
Article 22. Seu.
L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament té la seu a Madrid.
CAPÍTOL V
Gestió transparent per objectius
Article 23. Contracte de gestió.
1. L’Agència ha d’elaborar la seva proposta de contracte de gestió amb el contingut i dins dels terminis que
preveuen els articles 13 i 14 de la Llei d’agències estatals,
per a la seva aprovació, si s’escau, mitjançant una ordre
conjunta dels ministres d’Afers Exteriors i de Cooperació,
d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda.
2. El contracte de gestió de l’Agència té una vigència
de quatre anys, excepte el primer contracte, que pot tenir
una durada inferior.
3. El Consell Rector de l’Agència, a través del seu president, ha d’informar el Ministeri d’adscripció i els ministe-

1. El director de l’Agència ha d’elaborar i proposar al
Consell Rector l’aprovació del pla anual d’acció, l’informe
general d’activitat i els comptes anuals, dins dels terminis
que estableix l’article 15 de la Llei d’agències estatals per
a la millora dels serveis públics.
2. La documentació a què fa referència l’apartat
anterior ha d’estar disponible en la pàgina web de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.
CAPÍTOL VI
Règim de funcionament i mitjans
Article 25.

Contractació.

El règim de contractació de l’Agència és el que estableix la legislació aplicable als contractes subscrits pel
sector públic.
Dins de l’esmentat marc legal, i sempre que tingui relació amb l’objecte del contracte i no suposi una restricció
injustificada a la lliure competència, l’Agència ha de valorar
positivament, de la manera que estableixin els plecs corresponents, les ofertes que incorporin elements favorables
al desenvolupament sostenible i, quan s’incorporin productes procedents, totalment o parcialment, de països en
desenvolupament, s’han de valorar positivament les ofertes en què s’acrediti que els esmentats productes s’han
elaborat d’acord amb un règim de comerç just.
Article 26.

Règim patrimonial.

1. L’Agència disposa, per al compliment dels seus
fins, d’un patrimoni propi, diferent del de l’Administració
General de l’Estat i integrat pel conjunt de béns i drets
dels quals és titular, així com d’aquell que tot i ser part del
Patrimoni de l’Estat, li sigui adscrit.
2. La gestió i l’administració dels seus béns i drets i
també dels béns i drets del Patrimoni de l’Estat que se li
adscriguin per al compliment dels seus fins s’ha d’exercir
amb subjecció al que estableix per als organismes públics
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques.
Article 27. Béns propis.
1. L’Agència pot adquirir tota classe de béns i drets
per qualsevol dels modes admesos en l’ordenament jurídic, i s’entén implícita l’afectació als fins de l’Agència dels
béns mobles quan se n’aprovi l’adquisició.
2. L’adquisició de béns immobles o de drets sobre
aquests béns requereix l’informe previ del Ministeri
d’Economia i Hisenda.
3. Els béns immobles propis de l’Agència que deixin
de ser necessaris per al compliment dels seus fins poden
ser alienats per l’Agència, amb la comunicació prèvia al
Ministeri d’Economia i Hisenda.
Article 28.

Béns adscrits.

L’adscripció i la desadscripció de béns per part de l’Administració General de l’Estat es regeix per la legislació de
patrimoni de les administracions públiques, de manera
que aquells conserven la seva qualificació i titularitat jurídica originària i a l’Agència li correspon l’exercici de les
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competències demanials, així com la vigilància, la protecció jurídica, la defensa, l’administració, la conservació, el
manteniment i altres actuacions que requereixi l’ús correcte i la utilització d’aquests i totes les prerrogatives
referents al domini públic i als béns patrimonials de l’Estat que legalment estiguin establertes.
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de representació del personal, i s’ha d’incloure en l’oferta
anual d’ocupació pública.
S’ha de reservar una quota no inferior al cinc per cent
de les vacants perquè siguin cobertes entre persones amb
discapacitat d’acord amb el que disposa l’article 59 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.

Article 29. Actuacions enfront de tercers.
La representació de l’Agència en les actuacions relatives als seus béns i drets patrimonials correspon al president de l’Agència, i pot delegar aquesta funció en el director, sempre que en doni compte al Consell Rector.
Article 30. Inventari.
L’Agència, a través del seu director, ha de formar i
mantenir actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant
propis com adscrits, amb l’excepció dels de caràcter fungible. D’aquest inventari, se n’ha de donar compte anualment amb referència al 31 de desembre al Consell Rector.
CAPÍTOL VII
Recursos humans
Article 31. Règim de personal.
El règim de personal que preveu aquest capítol afecta
les relacions d’ocupació de l’Agència, independentment
de la seva naturalesa jurídica (funcionarial o laboral,
inclosa, en aquest últim cas, la relació laboral especial
d’alta direcció i la contractació temporal o de durada
determinada) i del lloc (en territori nacional o a l’estranger) on es porta a terme o s’exerceix la prestació.
Article 32. Classes de personal.
1. El personal de l’Agència queda vinculat a aquesta
per una relació subjecta a les normes de dret administratiu o laboral que li siguin aplicables.
2. El personal de l’Agència ha d’ocupar els llocs de
treball previstos, tant en la seu com en els òrgans a l’exterior, en la relació de llocs de treball.
3. L’Agència pot contractar personal laboral a l’exterior, en els termes i les condicions que estableix el contracte de gestió.

Article 35. Ordenació i provisió de llocs de treball.
1. El director de l’Agència ha d’elaborar, en el marc
del contracte de gestió i en funció de les necessitats de
l’organització, una relació de llocs de treball que requereix l’aprovació del Consell Rector. El seu contingut s’ha
d’ajustar al que disposa l’article 74 l’Estatut de l’empleat
públic i també al que estableix l’article 15 de la Llei
30/1984, i ha d’incloure la indicació del lloc de la prestació.
2. El contracte de gestió pot incorporar clàusules
que permetin la contractació de personal d’acord amb les
necessitats dels projectes de cooperació i, en general, de
la cooperació internacional per al desenvolupament. En
tot cas, quan circumstàncies excepcionals definides prèviament pel Consell Rector i recollides en el contracte de
gestió així ho exigeixin, la Comissió Permanent pot aprovar provisionalment la contractació d’aquest tipus de
personal a l’exterior, sense perjudici del control posterior
efectuat pel Consell Rector.
3. L’AECID ha d’elaborar, convocar i, a proposta d’òrgans tècnics especialitzats, resoldre les convocatòries de
provisió de llocs de treball de personal funcionari, de conformitat amb els principis generals i els procediments de
provisió que estableixen els articles 78, 79 i 80 de la Llei
7/2007 i les seves normes de desplegament.
4. En el marc dels convenis de col·laboració corresponents, i de conformitat amb el contracte de gestió,
l’Agència pot assignar temporalment a funcionaris procedents d’universitats i d’altres administracions públiques
la realització d’activitats vinculades al desenvolupament
de projectes i programes d’actuació d’una durada limitada, d’acord amb el que estableix el Reial decret 364/1995,
de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general
d’ingrés del personal al servei de l’Administració General
de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.
Article 36. Personal funcionari.

D’acord amb el que preveu la Llei d’agències estatals,
les convocatòries de selecció de personal funcionari les
ha d’efectuar el ministeri al qual estiguin adscrits els cossos i les escales corresponents. Excepcionalment, les pot
efectuar l’Agència mateixa mitjançant un conveni subscrit
amb aquesta finalitat.
La convocatòria de les places i la selecció de personal
laboral les ha de portar a terme l’Agència mateixa, mitjançant els seus òrgans de selecció mateixos la composició i
el funcionament dels quals s’ha d’ajustar al que disposen
els articles 55, 60 i 61 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

1. El personal funcionari es regeix per la normativa
reguladora de la Funció Pública de l’Administració General de l’Estat amb les especificitats que preveuen la Llei
d’agències estatals i aquest Estatut, i també pel que disposen els pactes i acords que es puguin establir mitjançant negociació col·lectiva, en el marc competencial que
correspongui.
2. La mobilitat dels funcionaris que ocupin llocs de
treball de l’Agència per a la cobertura de llocs de treball en
l’Administració General de l’Estat o en altres administracions i organismes públics s’ha de sotmetre a la condició
d’autorització prèvia d’acord amb la normativa reguladora dels procediments de provisió de llocs de treball en
l’Administració General de l’Estat.

Article 34.

Article 37. Personal laboral.

Article 33.

Accés i selecció.

Previsió de necessitats de recursos humans.

La previsió de necessitats de recursos humans que
s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal
de nou ingrés, funcionari i laboral, s’ha d’establir en el
contracte de gestió, amb la informació prèvia als òrgans

1. El personal laboral de l’AECID és laboral fix o temporal, en funció de la durada del contracte, i les seves
modalitats han de ser les que estableixi el contracte de
gestió.
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2. El seu règim jurídic és el que li sigui aplicable
d’acord amb la normativa i els acords que es puguin establir en l’Administració General de l’Estat.
Article 38. Personal directiu.
1. Tenen la consideració de personal directiu de
l’Agència:
a) A Espanya, el director de l’Agència, el/la director/a
de Cooperació per a l’Amèrica Llatina i el Carib i els responsables dels seus dos departaments; el/la director/a de
Cooperació per a Àfrica, Àsia i Europa Oriental i els responsables dels seus tres departaments; el/la director/a de
Cooperació Sectorial i Multilateral i els responsables dels
seus tres departaments; el/la director/a de Cooperació
Cultural i Científica i els responsables dels seus tres
departaments; el cap de l’Oficina d’Acció Humanitària i el
responsable del Departament d’Emergència i Postconflicte; el/la secretari/ària general de l’Agència i els responsables dels seus tres departaments; i el/la director/a del
Gabinet Tècnic del director executiu de l’Agència.
Els llocs directius corresponents als directors geogràfics, director/a de Relacions Culturals i Científiques i
secretari/ària general s’han de cobrir per funcionaris de
carrera. Els llocs corresponents al director de Cooperació
Sectorial i Multilateral i al cap de l’Oficina d’Acció Humanitària s’han de cobrir en règim laboral, mitjançant contractes d’alta direcció entre titulats superiors i atenent
criteris de competència professional i experiència.
Els llocs directius corresponents als departaments
següents s’han de cobrir per funcionaris de carrera: els
departaments de les direccions geogràfiques en la seva
totalitat; els departaments de la Secretaria General en la
seva totalitat; els departaments de Cooperació Universitària i Científica i Coordinació de Relacions Culturals i Científiques i el Departament de Cooperació d’Organitzacions
No Governamentals de Desenvolupament. També s’ha de
cobrir per un funcionari públic el lloc de director del Gabinet del director executiu de l’Agència.
S’han de cobrir en règim laboral, mitjançant contractes d’alta direcció entre titulats universitaris superiors i
atenent criteris de competència professional i experiència, els llocs directius dels departaments següents: Emergència i Postconflicte; Cooperació Sectorial i de Gènere;
Cooperació Multilateral i Cooperació i Promoció Cultural.
b) A l’exterior, els directors de les oficines tècniques
de Cooperació, dels centres de formació i dels centres
culturals. Aquests llocs directius s’han de cobrir en règim
laboral, mitjançant contractes d’alta direcció, entre titulats
superiors atenent criteris de competència professional i
experiència.
2. Formen part de l’equip directiu de l’Agència: el
director; el/la director/a de Cooperació per a l’Amèrica
Llatina i el Carib; el/la director/a de Cooperació per a
Àfrica, Àsia i Europa Oriental; el/la director/a de Cooperació Sectorial i Multilateral; el/la director/a de Relacions
Culturals i Científiques; el/la secretari/ària general de
l’Agència i el cap de l’Oficina d’Acció Humanitària.
3. El personal directiu de l’Agència l’ha de nomenar i
cessar el seu Consell Rector a proposta del director de
l’Agència, entre titulats universitaris, atenent criteris de
competència professional, idoneïtat, experiència i igualtat
de gènere, i mitjançant procediments que garanteixin el
mèrit, la capacitat i la publicitat.
4. La provisió de llocs directius l’ha de fer l’òrgan de
selecció que, a aquest efecte, es constitueixi en l’Agència,
el qual ha de formular una proposta motivada al director,
i incloure-hi tres candidats per a cada lloc a cobrir.
5. Quan el personal directiu tingui la condició de funcionari, i ocupi un lloc de personal directiu a Espanya, ha
de romandre en la situació de servei actiu en el seu res-
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pectiu cos o la seva respectiva escala. En la relació de
llocs de treball s’ha de determinar el complement de destinació d’aquest personal.
6. El personal directiu de l’Agència ha d’exercir el
seu càrrec amb dedicació exclusiva, independència plena
i objectivitat total, i s’ha de sotmetre a avaluació, en
l’exercici dels seves tasques, d’acord amb els criteris
d’eficàcia, eficiència, compliment de la legalitat, responsabilitat en la seva gestió i control de resultats en relació
amb els objectius que fixi el contracte de gestió.
7. D’acord amb el que estableix l’article 13.4 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
la determinació de les condicions d’ocupació del personal
directiu no tenen la consideració de matèria objecte de
negociació col·lectiva. Quan el personal directiu compleixi la condició de personal laboral s’ha de sotmetre a la
relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.
El règim d’incompatibilitats que és aplicable és el que
preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Article 39.

Mobilitat del personal.

1. La mobilitat geogràfica dels empleats públics de
l’Agència és una necessitat funcional de l’Agència, d’acord
amb el compliment dels seus objectius. En la relació de
llocs de treball s’han de concretar els que estiguin afectats per aquest requisit.
2. A aquests efectes, la mobilitat queda subjecta als
requisits i les condicions següents:
a) En el cas dels funcionaris de carrera cal atenir-se
al que disposen l’article 81 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la normativa de
funció pública de l’Administració General de l’Estat.
b) En el cas del personal laboral, cal atenir-se al que
disposen el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte
de treball.
c) En el cas del personal directiu a l’exterior, s’estableix amb caràcter general una permanència màxima en
cada lloc de cinc anys.
Article 40.

Règim retributiu.

1. Les retribucions del personal funcionari de l’Agència són les que estableix la normativa de funció pública de
l’Administració General de l’Estat i les seves quanties
s’han de determinar en el marc del corresponent contracte de gestió i han de ser les que figurin en la corresponent relació de llocs de treball, de conformitat amb el que
estableix aquesta normativa i tenint en compte l’article 37
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i les lleis anuals de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Les condicions retributives del personal laboral
són les que determinen el conveni col·lectiu o el respectiu
contracte de treball i les seves quanties s’han de determinar en el marc del corresponent contracte de gestió
d’acord amb els procediments que estableix la normativa
vigent que sigui aplicable i han de ser les que figurin en la
corresponent relació de llocs de treball.
3. La quantia de la massa salarial destinada al complement de productivitat, o concepte equivalent del personal laboral, està en tot cas vinculada al grau de compliment dels objectius que fixa el contracte de gestió.
4. El personal directiu ha de percebre una part de la
seva retribució com a incentiu de rendiment, mitjançant el
complement corresponent que valori la productivitat,
d’acord amb els criteris i percentatges que estableixi el
Consell Rector, a proposta del director de l’Agència.

Suplement núm. 36

Divendres 30 novembre 2007

Article 41. Comissions paritàries.
Es creen les comissions paritàries de formació, d’acció social i de salut laboral i prevenció de riscos laborals
que han de vigilar el compliment i l’aplicació dels criteris
generals que, en les respectives matèries, acordi la Mesa
General de Negociació de les Administracions Públiques
que preveu l’article 36 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
CAPÍTOL VIII
Règim econòmic, pressupostari i de comptabilitat
Article 42. Recursos econòmics.
1. Els recursos econòmics de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional estan integrats per:
a) Les transferències consignades en els pressupostos generals de l’Estat.
b) Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per les activitats que pugui realitzar en virtut de
contractes, convenis o disposició legal per a altres entitats
públiques, privades o persones físiques.
c) L’alienació dels béns i valors que constitueixin el
seu patrimoni.
d) El rendiment procedent dels seus béns i valors.
e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències
i llegats i altres aportacions a títol gratuït d’entitats privades i de particulars.
f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del patrocini d’activitats o
instal·lacions.
g) Les transferències corrents o de capital que procedeixin d’altres administracions o entitats públiques.
h) Els altres ingressos o recursos de dret públic o
privat que estiguin autoritzats a percebre.
i) Qualsevol altre recurs que se’ls pugui atribuir.
2. En la mesura que tingui capacitat per generar
recursos propis suficients, l’Agència es pot finançar mitjançant l’obtenció de préstecs concedits amb càrrec als
crèdits que preveu el capítol VIII dels pressupostos generals de l’Estat, adjudicats d’acord amb procediments de
concurrència pública, destinats a projectes de recerca en
matèria de lluita contra la pobresa i desenvolupament
humà sostenible. Aquest finançament s’ha d’ajustar a la
limitació que estableixi en cada exercici la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
3. Els recursos que derivin dels apartats b), e), f) i h)
de l’apartat anterior i no es prevegin inicialment en el
pressupost de l’Agència es poden destinar a finançar despeses més grans per acord del seu director.
4. L’Agència pot realitzar la contractació de pòlisses
de crèdit o préstec, sempre que el saldo pendent no
superi el 5 per cent del seu pressupost, quan això sigui
necessari per atendre desfasaments temporals de tresoreria; s’entenen així les situacions de falta de liquiditat
que es puguin produir ocasionalment i de manera excepcional.
Article 43. Participació en societats mercantils o fundacions.
Per al millor compliment dels seus fins, l’Agència pot
crear o participar en societats mercantils o fundacions,
l’objecte de les quals sigui coincident amb els objectius
de l’Agència. És requisit imprescindible l’aprovació pertinent de la proposta per part del Consell Rector. Si s’escau,
s’ha de sotmetre a l’autorització que preveuen l’article 169
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques o l’article 45 de la Llei 50/2002,
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de 26 de desembre, de fundacions, segons es tracti de
societats mercantils estatals o de fundacions del sector
públic estatal.
Article 44. Pressupost.
1. El Consell Rector ha d’elaborar i aprovar anualment l’avantprojecte de pressupost de l’Agència de conformitat amb el que disposa el contracte de gestió i amb
l’estructura que assenyali el Ministeri d’Economia i
Hisenda i l’ha de trametre al Ministeri d’Afers Exteriors i
de Cooperació perquè l’incorpori a l’avantprojecte de
pressupostos generals de l’Estat i posteriorment l’aprovi
el Consell de Ministres i el trameti a les Corts Generals, i
es consolidi amb el de les entitats restants que integren el
sector públic estatal.
2. El règim pressupostari de l’Agència és el que estableixen el capítol V de la Llei d’agències estatals per a la
millora dels serveis públics i supletòriament la Llei general pressupostària, per als organismes públics.
3. El pressupost ha d’estar equilibrat i ha de tenir
caràcter limitatiu pel seu import global. La seva especificació està determinada per l’agrupació orgànica, per programes i econòmica, si bé aquesta última amb caràcter
estimatiu per a la distribució dels crèdits en categories,
amb l’excepció dels corresponents a despeses de personal que en tot cas tenen caràcter limitatiu i vinculant per la
seva quantia total, sense perjudici dels desglossaments
necessaris als efectes de l’adequada comptabilització de
la seva execució.
4. El director de l’Agència pot autoritzar totes les
variacions pressupostàries que no afectin la quantia de
les despeses de personal, ni la quantia global del pressupost. D’aquestes variacions, n’ha d’informar la Direcció
General de Pressupostos del Ministeri d’Economia i
Hisenda perquè en prengui nota. No obstant això, el
director ha d’autoritzar la variació en la quantia global,
quan aquesta sigui finançada amb ingressos dels que
estableix el punt 3 de l’article 24 de la Llei 28/2006, de 18
de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis
públics per damunt dels inicialment pressupostats i sempre que hi hagi garanties suficients de la seva efectivitat, i
n’ha de donar compte immediat a la Comissió de Control.
En la resta de supòsits l’autorització correspon al ministre
d’Economia i Hisenda, a iniciativa del director i a proposta
del Consell Rector.
5. L’execució del pressupost de l’Agència correspon
al seu director, el qual ha de trametre a la Comissió de
Control, mensualment, un estat d’execució pressupostària.
Article 45. Comptabilitat.
1. L’Agència ha d’aplicar els principis comptables
públics que preveuen l’article 122 de la Llei 47/2003, de 26
de novembre, general pressupostària, així com el desplegament dels principis i les normes que estableix el Pla
general de comptabilitat pública, per a la qual cosa ha de
disposar d’un sistema d’informació economicofinancer i
pressupostari que tingui per objecte mostrar, a través
d’estats i informes, la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost, i proporcioni informació dels costos sobre la seva
activitat que sigui suficient per a una adopció de decisions correcta i eficient.
2. Així mateix, l’Agència ha de disposar d’un sistema
de comptabilitat de gestió que permeti efectuar el seguiment del compliment dels compromisos assumits en el
contracte de gestió.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’establir els requeriments funcionals, i si s’escau,
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els procediments informàtics que ha d’observar l’Agència
per complir el que disposen els dos apartats anteriors.
4. Els comptes anuals de l’Agència els ha de formular
el seu director en el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici econòmic. Una vegada auditats per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, s’han de
sotmetre al Consell Rector, perquè els aprovi dins del primer semestre de l’any següent al qual es refereixin.
5. Una vegada aprovats pel Consell Rector, el president ha de rendir els comptes anuals al Tribunal de Comptes, mitjançant la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat.
Article 46. Control.
1. El control extern de la gestió economicofinancera
de l’AECID correspon al Tribunal de Comptes d’acord amb
la seva normativa específica.
2. El control intern de la gestió economicofinancera de
l’Agència correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i s’ha de fer sota les modalitats de control
financer permanent i d’auditoria pública, en les condicions i
en els termes que estableix la Llei general pressupostària. El
control financer permanent l’ha de fer la Intervenció Delegada en l’Agència, sota la dependència funcional de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
3. Sense perjudici dels controls que estableixen els
apartats anteriors, l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament s’ha de sotmetre a
un control d’eficàcia que ha d’exercir a través del seguiment del contracte de gestió el Ministeri d’Afers Exteriors
i de Cooperació i que té per finalitat comprovar el grau de
compliment dels objectius de l’Agència i la utilització adequada dels recursos assignats.
CAPÍTOL IX
Disposicions i assistència jurídica
Article 47. Disposicions.
L’Agència ha de dictar les normes internes necessàries
per al compliment del seu objecte i per al seu funcionament, que poden adoptar la forma de:
a) Resolucions del Consell Rector que han de ser
subscrites pel president.
b) Resolucions, instruccions i circulars del president
de l’Agència i, en el seu àmbit de competència, del director de l’Agència.
Article 48. Assistència jurídica.
De conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 28/2006, l’assistència jurídica de
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament l’exerceix la seva Assessoria Jurídica,
adscrita a la Direcció de l’Agència, al capdavant de la qual
hi ha d’haver un advocat de l’Estat, que depengui orgànicament i funcionalment de l’Advocacia General de l’EstatDirecció del Servei Jurídic de l’Estat, sense perjudici que
en el marc del que estableixi el contracte de gestió, en
funció de les necessitats de l’Agència, es pugui acordar la
signatura d’un Conveni.

ANNEX
Estructura a l’exterior de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
L’estructura a l’exterior de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament queda
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formada per les unitats següents: oficines tècniques de
Cooperació (en els països següents: Angola, Algèria,
Argentina, Bòsnia i Hercegovina, Bolívia, Brasil, Cap Verd,
Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Egipte, el Salvador, Etiòpia, Filipines, Guatemala, Guinea Equatorial,
Haití, Hondures, Iraq, Jerusalem, Jordània, Mali, Marroc,
Mauritània, Mèxic, Moçambic, Namíbia, Nicaragua,
Panamà, Paraguai, Perú, República Dominicana, Senegal,
Timor Oriental, Tunísia, Uruguai, Veneçuela i Vietnam);
centres de formació (en els països següents: Bolívia,
Colòmbia, Guatemala i Uruguai), i centres culturals (en
els països següents: Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia,
Costa Rica, Cuba, Equador, el Salvador, Guinea Equatorial
–Bata–, Guinea Equatorial –Malabo–, Hondures, Mèxic,
Paraguai, Perú, República Dominicana i Uruguai).
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REIAL DECRET 1523/2007, de 16 de novembre,
pel qual es modifica el Reial decret 928/1987, de 5
de juny, relatiu l’etiquetatge de composició dels
productes tèxtils. («BOE» 283, de 26-11-2007.)

El Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils, va adaptar la
normativa espanyola a la Directiva 71/307/CEE del Consell, de 26 de juliol de 1971, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels estats membres sobre denominacions
tèxtils, i a les seves modificacions posteriors.
Posteriorment, es va aprovar la Directiva 96/74/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de
1996, relativa a les denominacions tèxtils, per la qual es
va portar a terme la codificació en la matèria i es va derogar la Directiva 71/307/CEE.
Recentment, s’ha aprovat la Directiva 2007/3/CE de la
Comissió, de 2 de febrer de 2007, per la qual es modifiquen, per adaptar-los al progrés tècnic, els annexos I i II de
la Directiva 96/74/CE del Parlament Europeu i del Consell,
relativa a les denominacions tèxtils, amb l’objecte d’afegir la fibra elastolefina a la llista de fibres establerta als
annexos I i II de la directiva esmentada.
Aquesta circumstància fa necessari que s’adoptin en
l’ordenament jurídic espanyol les disposicions oportunes
en relació amb les denominacions dels productes tèxtils,
per complir l’esmentada directiva i garantir la protecció
dels interessos del consumidor, per la qual cosa mitjançant
aquest Reial decret es transposa l’esmentada directiva i es
procedeix a afegir l’elastolefina a la llista de fibres dels
annexos I i II del Reial decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu
a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils.
La disposició final del Reial decret 928/1987, de 5 de
juny, facultava els titulars dels departaments ministerials
coproponents de la norma en aquests moments per dictar les disposicions que despleguessin el Reial decret
esmentat.
Les diferents modificacions que han anat sorgint
s’han fet a través de reials decrets que han harmonitzat el
dret espanyol amb el dret comunitari, la majoria d’aquestes per a la modificació dels annexos i per a la inclusió de
noves fibres tèxtils i la seva incidència en l’etiquetatge.
A l’objecte d’agilitar en el futur la tramitació de les
disposicions que s’elaborin i que modifiquin els annexos
del Reial decret 928/1987, de 5 de juny, per adaptar-los a la
normativa comunitària i al progrés científic i tècnic, per
mitjà d’aquest Reial decret es faculta els ministres d’Indústria, Comerç i Turisme, i de Sanitat i Consum per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions
necessàries.
En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha donat audiència a les associacions de consumidors i usuaris i als
sectors afectats.

