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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16131 Llei 36/2010, de 22 d’octubre, del Fons per a la promoció del 

desenvolupament.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

I. Antecedents

El Fons d’ajuda al desenvolupament (d’ara endavant, FAD) va ser creat pel Reial decret 
llei 16/1976, de 24 d’agost, d’ordenació econòmica, de mesures fiscals, de foment de 
l’exportació i del comerç interior.

En el seu inici, l’instrument va néixer amb la vocació de respondre a un doble objectiu: 
donar suport a l’exportació de béns i serveis espanyols i afavorir el desenvolupament dels 
països beneficiaris del finançament.

Per a això, l’activitat del FAD es va articular mitjançant el finançament de crèdits 
bilaterals de Govern a Govern, de tipus concessional i lligats a la compra de béns i serveis 
espanyols, seguint les directrius en matèria de crèdit a l’exportació amb suport oficial de 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (d’ara endavant, 
OCDE), conegudes com a Consens OCDE.

El FAD es va crear, per tant, com a instrument de suport a la internacionalització de 
l’economia espanyola, en un context de forta crisi econòmica, i a les nostres empreses els 
va permetre accedir als mercats dels països en desenvolupament en una posició d’igualtat 
enfront dels seus rivals comercials de l’OCDE, que utilitzaven instruments molt similars en 
el seu disseny.

Ara bé, amb el pas del temps el FAD va ampliar els seus objectius, en la mesura que 
Espanya començava a tenir un paper més actiu en l’escena internacional i, més 
concretament, en la mesura que Espanya passava de ser beneficiari net d’ajudes a ser 
país donant, assumint amb això compromisos en matèria de cooperació per al 
desenvolupament.

Fruit de les successives reformes a les quals s’ha sotmès l’instrument, el FAD ha 
assumit un compromís més gran amb la cooperació financera, i així ha passat de finançar 
gairebé exclusivament les operacions lligades a l’exportació per a les quals inicialment va 
ser concebut, a finançar, a més, altres iniciatives tan diverses en la seva finalitat com ara 
accions d’ajuda humanitària i d’emergència, quotes, subscripcions i aportacions de capital 
a les institucions financeres internacionals, així com les quotes i contribucions a programes 
i fons d’organismes multilaterals de desenvolupament.

Aquesta progressiva transformació de l’instrument ha posat de manifest una sèrie de 
limitacions per seguir responent satisfactòriament a objectius tan diferents. En conseqüència, 
és aconsellable emprendre una reforma que descansi en la convicció que els diferents 
objectius, en matèria de cooperació i de suport a la internacionalització de la nostra 
economia en sentit ampli, suport a la internacionalització de les empreses i representació 
en institucions financeres multilaterals, requereixen d’instruments i recursos humans 
expressament adaptats per a l’eficient consecució del seu propi fi.

Diferents institucions internacionals, com el Programa de Nacions Unides per al 
Desenvolupament o el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE, han sol·licitat i 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 257  Dissabte 23 d'octubre de 2010  Secc. I. Pàg. 2

recomanat la progressiva eliminació de l’ajuda lligada com a instrument de cooperació, en 
la mesura que resta valor i eficàcia a la lluita contra la pobresa.

D’altra banda, en repetides ocasions el Parlament s’ha pronunciat en el sentit de 
sol·licitar una adequada regulació legal del FAD que prevegi una reforma en profunditat de 
l’instrument per adequar-lo als nous reptes i compromisos de la política espanyola de 
cooperació internacional per al desenvolupament. En aquest mateix sentit, la Llei 38/2006, 
de 7 de desembre, de gestió del deute extern, preveu la presentació pel Govern a les Corts 
Generals d’un projecte de llei que reguli el FAD.

En línia amb tot això, la present Llei té per objecte donar resposta a aquests mandats, 
mitjançant la creació d’un nou instrument que passa a denominar-se Fons per a la promoció 
del desenvolupament (d’ara endavant, FONPRODE).

L’objectiu és modificar el marc normatiu per disposar d’un instrument adequat a cada 
objectiu, de manera que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de disposar d’un nou 
instrument financer d’internacionalització de l’empresa, el FONPRODE ha de canalitzar 
una part de les actuacions d’ajuda al desenvolupament efectuades pel Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, incloses les que es realitzin en col·laboració amb els bancs i 
fons de desenvolupament, i les contribucions obligatòries a les institucions financeres 
internacionals, competència del Ministeri d’Economia i Hisenda, s’han de portar a terme a 
través de l’oportuna partida pressupostària. D’aquesta manera, s’aconsegueix una 
especialització i adequació de cada instrument als seus fins específics, i s’eviten les 
limitacions de l’instrument anterior.

La coordinació i coherència de l’activitat de l’Administració General de l’Estat en matèria 
de cooperació internacional per al desenvolupament han de quedar assegurades mitjançant 
l’ús reforçat dels mecanismes i òrgans previstos a aquest efecte per la Llei 23/1998, de 7 
de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, fonamentalment per la 
Comissió Interministerial de Cooperació Internacional i la Comissió Delegada de Cooperació 
al Desenvolupament regulada pel Reial decret 680/2008, de 30 d’abril.

D’altra banda, el FONPRODE ha d’emmarcar la seva actuació en els objectius i 
prioritats establerts en els plans directors, recollits a l’article 8 de la Llei 23/1998, de 7 de 
juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, com el que està en vigor per al 
període 2009-2012, aprovat pel Consell de Ministres el 13 de febrer de 2009, que defineix 
i identifica els nous compromisos d’Espanya en matèria de cooperació, lluita contra la 
pobresa i desenvolupament social i humà sostenible, i advoca per un desenvolupament 
respectuós i durador, impulsant l’èxit de la contribució d’Espanya al compliment dels 
objectius de desenvolupament del mil·lenni i a la resta de metes de la comunitat internacional 
en aquest àmbit.

En resum, era imprescindible la transformació del FAD, que ha donat lloc al FONPRODE 
com un nou instrument de segona generació, adaptat als nous requeriments i reptes de la 
nostra cooperació. Un instrument modern i capaç de respondre als compromisos d’ajuda 
assumits per Espanya de conformitat amb les directrius internacionals de cooperació i la 
posició que de manera responsable Espanya ha sabut assumir envers els països en 
desenvolupament.

Precisament, la creació del FONPRODE té per finalitat:

a) Dotar la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament 
d’un canal financer adequat als requisits d’eficàcia, coherència i transparència que imposa 
la gestió de l’ajuda al desenvolupament, de conformitat amb els principis i processos 
recollits en els documents de planificació de la cooperació espanyola, en la Declaració de 
París d’Eficàcia de l’Ajuda, en el Codi Europeu de Conducta relatiu a la divisió del treball 
en l’àmbit de la política de desenvolupament i en l’Agenda d’Acció d’Accra.

b) Avançar en l’assoliment dels nostres compromisos internacionals com a Estat 
donant, en especial en assolir el 0,7% de la renda nacional bruta destinat a la cooperació 
al desenvolupament abans del 2015, per contribuir així al compliment dels compromisos 
de la comunitat internacional en matèria de desenvolupament, i en especial al compliment 
del Consens de Monterrey i de la Declaració del Mil·lenni, tenint especial consideració de 
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l’impacte que l’actual crisi econòmica global té en els objectius de desenvolupament del 
mil·lenni.

Aquesta reforma descansa, a més, en els eixos següents:

a) Detreure qualsevol finalitat de tipus comercial del FONPRODE. Per a això és 
necessari reconduir les ajudes a l’exportació d’empreses espanyoles a l’exterior cap als 
instruments específicament creats a l’efecte, per no desvirtuar el conjunt de l’Ajuda Oficial 
al Desenvolupament espanyola. Complement substancial a aquesta Llei és, per tant, la 
que preveu la regulació dels instruments de suport a la internacionalització que es 
considerin necessaris.

Aquesta especialització per instruments i objectius, per la qual ja han optat les principals 
economies i donants de l’OCDE, té el seu precedent a Espanya en els articles referits al 
FAD en les lleis de pressupostos generals de l’Estat per als anys 2007, 2008 i 2009, pels 
quals la dotació del FAD per als esmentats exercicis queda dividida en diferents aplicacions 
pressupostàries, diferenciant així els recursos destinats a la internacionalització de la 
nostra economia, d’altres destinats d’una banda a les contribucions a les institucions 
financeres internacionals i, de l’altra, a les que es dirigeixen als organismes internacionals 
no financers.

b) Deslligar l’ajuda finançada amb càrrec al FONPRODE per consideració a les 
recomanacions, declaracions i indicacions donades pels organismes multilaterals de 
desenvolupament.

c) Integrar plenament el FONPRODE en la cooperació, de manera que es converteixi 
en un dels principals canals executors dels corresponents plans directors de la cooperació 
Espanya i dels plans anuals de cooperació internacional, així com de la resta de documents 
de la nostra cooperació, contribuint així, plenament, a l’objectiu de coherència de la nostra 
política de cooperació internacional per al desenvolupament.

d) Simplificar i agilitar el funcionament de l’instrument, per garantir una ràpida resposta 
i atenció d’aquest a les necessitats i objectius fixats per la nostra cooperació.

e) Concentrar l’instrument en el finançament de les iniciatives de cooperació que es 
considerin més necessàries per dotar la nostra cooperació d’una estructura i composició 
de modalitats d’ajuda pròpia d’un dels principals donants, en atenció a la contribució al 
desenvolupament humà sostenible i a l’enfocament basat en els drets reconeguts en els 
diferents acords i convencions internacionals i al compliment dels objectius de 
desenvolupament del mil·lenni i de la resta de metes assumides per la comunitat 
internacional en aquest camp.

Per a això, és necessari modificar i ampliar l’estructura i els recursos humans del 
sistema de cooperació espanyol per garantir la viabilitat del FONPRODE i la plena aplicació 
dels eixos anteriorment exposats.

En virtut d’això, amb càrrec al FONPRODE s’han de finançar projectes i programes de 
desenvolupament, amb caràcter de donació d’Estat a Estat, en països menys avançats, de 
renda baixa, de renda mitjana i de renda mitjana-baixa, en els sectors prioritaris de la 
cooperació espanyola; contribucions financeres a programes de desenvolupament i 
organismes multilaterals de desenvolupament internacionals no financers dels quals 
Espanya formi part o en passi a formar part, així com aportacions a fons globals i fons 
fiduciaris constituïts o per constituir en organismes multilaterals no financers, que tinguin 
en la lluita contra la pobresa el seu principal objectiu; aportacions a determinats fons en 
institucions financeres internacionals, i aportacions a programes de microfinances.

A més, amb càrrec al FONPRODE es poden concedir crèdits, préstecs i línies de 
finançament en termes concessionals i amb caràcter no lligat, incloses aportacions a 
programes de microfinances, així com l’adquisició temporal de participacions directes o 
indirectes de capital o quasicapital en vehicles d’inversió financera, als països prioritaris 
per a la cooperació espanyola, dotant així la nostra cooperació d’un instrument que s’està 
mostrant com un element fonamental per estimular el desenvolupament econòmic. 
Aquestes operacions no suposen la implicació o participació del FONPRODE en la política 
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de suport a la internacionalització de l’empresa espanyola, sinó que han de servir de suport 
al teixit productiu endogen dels països socis, de les diferents petites i mitjanes empreses 
d’economia social, atenent específicament les necessitats financeres de les iniciatives 
empresarials de les dones als països beneficiaris. Quan es recorri al préstec s’han de tenir 
degudament en compte consideracions de risc i de sostenibilitat de deute al país receptor. 
La gestió del deute així generat s’ha de fer d’acord amb el que estableix la Llei 38/2006, 
de 7 de desembre, reguladora de la gestió de deute extern.

II. Estructura de la Llei

La present Llei del Fons per a la promoció del desenvolupament s’organitza en tres 
eixos fonamentals, que constitueixen els tres capítols en els quals s’integra el seu 
articulat.

El capítol I està dedicat a la creació, naturalesa, finalitat, àmbit d’aplicació i principis 
d’actuació del FONPRODE.

El capítol II es refereix a la gestió, al procediment de concessió i avaluació del Fons.
Finalment, el capítol III regula la figura de l’agent financer i els recursos del Fons.

CAPÍTOL I

Creació, naturalesa, finalitat, àmbit d’aplicació i principis d’actuació del Fons per a 
la promoció del desenvolupament

Article 1. Objecte de la Llei.

1. La present Llei té com a objecte la creació i l’establiment del règim jurídic del Fons 
per a la promoció del desenvolupament (d’ara endavant, FONPRODE) com a instrument 
de cooperació al desenvolupament, gestionat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional. El FONPRODE és un fons 
que no té personalitat jurídica als quals es refereix l’article 2.2 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.

2. El FONPRODE té com a finalitat l’eradicació de la pobresa, la reducció de les 
desigualtats i inequitats socials entre persones i comunitats, la igualtat de gènere, la 
defensa dels drets humans i la promoció del desenvolupament humà i sostenible als països 
empobrits.

Article 2. Línies d’actuació i operacions finançables amb càrrec al FONPRODE.

1. Es poden finançar amb càrrec al FONPRODE, amb caràcter no lligat:

a) Projectes i programes, estratègies i modalitats d’ajuda programàtica, amb caràcter 
de donació d’Estat a Estat, en els sectors prioritaris definits en els corresponents plans 
directors de la cooperació espanyola, per a la consecució dels objectius de desenvolupament 
acordats a l’agenda internacional i, en particular, dels objectius de desenvolupament del 
mil·lenni. Els països beneficiaris d’aquestes donacions han de ser qualificats segons el 
Comitè d’Ajuda al Desenvolupament com a menys avançats, de renda baixa o de renda 
mitjana i mitjana-baixa i estar inclosos en les prioritats geogràfiques establertes pels 
corresponents plans directors de la cooperació espanyola i plans anuals de cooperació 
internacional.

b) Contribucions i aportacions a organismes multilaterals de desenvolupament no 
financers, inclosos programes i fons fiduciaris de desenvolupament constituïts o per 
constituir en els esmentats organismes.

c) Assistències tècniques, estudis de viabilitat, així com les avaluacions ex ante i ex 
post dels programes, així com de l’execució anual del Fons en termes de garantir la seva 
sostenibilitat financera, econòmica, social i ambiental, valorant la seva contribució als 
objectius de desenvolupament i promoció dels drets humans. El resultat de les esmentades 
assistències tècniques i consultories ha de ser públic i accessible.
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d) Aportacions a fons constituïts en institucions financeres internacionals de 
desenvolupament, destinats a la satisfacció de les necessitats socials bàsiques als països 
en desenvolupament en les àrees de salut, educació, accés a l’aigua potable i sanejament, 
gènere, agricultura, desenvolupament rural, seguretat alimentària, sostenibilitat i canvi 
climàtic, aportacions als programes i fons per a l’avaluació d’impacte en els esmentats 
sectors i aportacions a fons multidonants gestionats o administrats per institucions financeres 
internacionals i destinats a països concrets en situacions de post-conflicte o fràgils.

e) Concessió, si s’escau, de crèdits, préstecs i línies de finançament en termes 
concessionals, incloses aportacions a programes de microfinances i de suport al teixit social 
productiu, així com l’adquisició temporal de participacions directes o indirectes de capital o 
quasicapital en institucions financeres o vehicles d’inversió financeres (fons de fons, fons de 
capital de risc, fons de capital privat o fons de capital llavor) dirigides al suport a petites i 
mitjanes empreses de capital d’origen dels països beneficiaris descrits en l’apartat 2 del 
present article. El Pla director de la cooperació espanyola ha d’establir el límit percentual 
sobre l’ajuda oficial al desenvolupament que ha d’assolir el total d’aquests crèdits, préstecs i 
línies de finançament reemborsable. L’esmentat límit s’ha de revisar i fixar en cada nova 
edició del Pla, n’ha d’emetre informe el Comitè Executiu del Fons i s’ha de tramitar de 
conformitat amb el procediment de control parlamentari establert a l’article 12, als efectes de 
la seva consideració en el dictamen parlamentari anual corresponent. Durant la vigència del 
present Pla director de la cooperació espanyola 2009-2012, la proporció màxima que puguin 
assolir les operacions reemborsables, incloses les especificades en aquesta lletra e), sobre 
el conjunt de l’ajuda oficial al desenvolupament bruta, és del 5%.

Aquestes actuacions, que tenen com a objectiu promoure un creixement sostingut, 
sostenible i inclusiu als països inclosos en les prioritats geogràfiques establertes pels 
corresponents plans directors de la cooperació espanyola i plans anuals de cooperació 
internacional no suposen la implicació o participació del FONPRODE en la política de 
suport a la internacionalització de l’empresa espanyola. D’aquest tipus d’activitats se n’ha 
d’informar puntualment el Departament competent en la forma en què per reglament es 
determini, per garantir la coherència d’actuació al país beneficiari.

2. Els estats de països qualificats pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (d’ara endavant, OCDE) 
com a països menys avançats, països de renda baixa, o de renda mitjana, poden ser 
beneficiaris dels crèdits, préstecs i línies de finançament als quals fa referència la lletra e) 
de l’apartat anterior, en el marc dels objectius i prioritats establerts pel Pla director de la 
cooperació espanyola.

En aquests casos, l’Estat beneficiari ha d’aportar la corresponent garantia sobirana.
Per als països menys avançats, les operacions amb càrrec al FONPRODE en forma 

de crèdit d’Estat a Estat no poden finançar serveis socials bàsics i no es pot atorgar cap 
tipus de finançament reemborsable a països pobres que estiguin altament endeutats.

Les condicions financeres dels crèdits i línies de finançament concessionals s’han 
d’ajustar al marc normatiu internacional.

Prèviament a la concessió del préstec s’ha de fer la necessària anàlisi de risc i d’impacte 
sobre la sostenibilitat del deute al país receptor que s’ha de remetre, juntament amb les 
condicions financeres i la definició de garanties, al Ministeri d’Economia i Hisenda per a la 
seva valoració.

En aquest sentit, els països que hagin assolit el punt de culminació de la iniciativa 
HIPC (en les seves sigles en anglès) excepcionalment només poden ser beneficiaris 
d’aquest tipus d’operacions reemborsables, quan així ho autoritzi expressament el Consell 
de Ministres, a proposta del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, i amb l’anàlisi 
prèvia de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, que efectuï una 
valoració sobre l’impacte del crèdit en el deute del país receptor i el corresponent estudi de 
sostenibilitat del deute realitzat per les institucions financeres internacionals.

La gestió, informació i control parlamentari del deute així generada s’ha de portar a 
terme de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2006, de 7 de desembre, reguladora 
de la gestió del deute extern.
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Article 3. Principis d’actuació.

1. El conjunt d’iniciatives amb càrrec al FONPRODE han de respectar els objectius, 
directrius i indicacions que preveu la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional 
per al desenvolupament, els plans directors de la cooperació espanyola, plans anuals de 
cooperació internacional i altres documents de planificació de la política espanyola de 
cooperació internacional per al desenvolupament. Igualment, han de ser coherents amb 
l’agenda internacional en matèria de desenvolupament, especialment amb els objectius de 
desenvolupament del mil·lenni, i la lluita contra la pobresa i la discriminació per raons de 
gènere o orientació sexual, religió, ètnia, edat, discapacitat o qualsevol altra forma 
d’exclusió social.

2. Des del punt de vista orgànic, la coordinació i coherència de l’activitat de 
l’Administració General de l’Estat en matèria de cooperació internacional per al 
desenvolupament, en el conjunt d’iniciatives amb càrrec al FONPRODE, han de 
quedar assegurades mitjançant l’ús reforçat dels mecanismes i òrgans previstos a 
aquest efecte per la Llei 23/1998, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
així com a través del Comitè Executiu del Fons per a la Promoció del Desenvolupament 
que preveu l’article 8.

CAPÍTOL II

Gestió, procediment de concessió i avaluació

Secció 1a Gestió del FONPRODE

Article 4. Gestió.

D’acord amb el que estableix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional 
per al desenvolupament, la gestió del FONPRODE, inclòs l’estudi, la planificació, negociació 
i seguiment de les ajudes amb càrrec a aquest, és competència del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, com a agent rector de la política de desenvolupament, a través 
de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament com a òrgan d’execució, sense perjudici del que 
disposen els articles 5.2 i 10.2. Aquesta gestió s’ha de desplegar per reglament.

Secció 2a Procediment de concessió

Article 5. Identificació d’accions.

1. De les accions que compleixin els requisits recollits a l’article 2.1, són accions 
elegibles les que s’insereixin en els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Així mateix 
són preferents les accions que responguin als objectius i prioritats sectorials i geogràfiques 
que estableix la Llei de cooperació internacional per al desenvolupament, els corresponents 
plans directors i altres documents de planificació de la política espanyola de cooperació 
internacional per al desenvolupament. Pel que fa a les recollides a l’article 2.1 a) i e) són 
accions finançables aquelles elegibles que, a més, siguin prioritzades pels beneficiaris.

2. La identificació de les accions l’ha de fer el Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. La identificació de les 
actuacions recollides a l’article 2.1.d), s’ha de portar a terme conjuntament amb el Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

Article 6. Catàleg d’accions.

1. Sense perjudici del que disposa l’article 2.1, per a la planificació de l’instrument el 
Pla anual de cooperació internacional ha d’establir cada any un catàleg d’accions elegibles 
i preferents a finançar amb càrrec al FONPRODE.
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2. En l’elaboració del catàleg d’accions s’han de desestimar totes les accions que no 
siguin prioritàries per als països receptors i elegibles.

Article 7. Material militar, policial i de doble ús.

En cap cas es poden imputar a aquest Fons despeses derivades de l’adquisició 
d’equipament o subministrament d’equips militars, policials o susceptibles de doble ús per 
a exèrcits, forces policials o de seguretat, o serveis antiterroristes.

Article 8. Comitè Executiu del Fons per a la promoció del desenvolupament.

1. El Comitè Executiu del Fons per a la promoció del desenvolupament ha d’estudiar 
i valorar totes les propostes de finançament amb càrrec al Fons que li siguin presentades 
per l’Oficina del Fons per a la Promoció del Desenvolupament, i ha de decidir la seva 
elevació per a autorització pel Consell de Ministres, segons els procediments que 
s’estableixin per reglament.

2. El Comitè Executiu del Fons s’ha de reunir en sessió ordinària almenys una vegada 
per trimestre i en extraordinària totes les vegades que siguin necessàries.

3. El Comitè Executiu del Fons ha d’estudiar i valorar la programació operativa del 
Fons que s’ha d’integrar en la programació operativa de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional i dels plans anuals i directors de la cooperació espanyola, i ha d’analitzar així 
mateix les avaluacions i dictàmens sobre l’actuació del Fons que emetin els corresponents 
òrgans consultius i de control de la cooperació espanyola.

4. El Comitè Executiu del Fons per a la Promoció del Desenvolupament, adscrit al 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, està presidit pel secretari o la secretària d’Estat 
de Cooperació Internacional i, juntament amb els representants del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació que corresponguin, n’han de formar part representants del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, dels altres organismes i departaments ministerials que 
gestionin fons que computin com a ajuda oficial al desenvolupament i l’Institut de Crèdit 
Oficial. La seva constitució, composició i funcions s’han d’establir en el Reglament de 
desplegament de la present Llei, que ha d’assegurar una presència majoritària del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació en l’esmentat Comitè.

Article 9. Adjudicació de projectes i programes.

1. L’adjudicació de l’execució de projectes i programes finançats amb càrrec al 
FONPRODE en virtut de l’article 2.1.a) i, si s’escau, de l’article 2.1.e) l’ha de portar a terme 
el beneficiari seguint la normativa local que li sigui aplicable.

2. En els convenis de finançament en els quals es formalitzin les ajudes amb càrrec 
al FONPRODE s’ha d’establir l’obligació que en els procediments d’adjudicació esmentats 
en l’apartat anterior es vetlli pel compliment de les convencions internacionals subscrites 
per Espanya, i de les següents condicions, que s’han d’especificar en l’adjudicació dels 
projectes finançats:

– Respecte per l’entitat executora de les normes i directrius en matèria de drets 
humans, de responsabilitat social corporativa i de les normes internacionals de l’Organització 
Internacional del Treball ratificades per Espanya.

– Respecte al catàleg anticorrupció de l’OCDE.
– Garantia dels principis de transparència, competència i publicitat, mitjançant licitació 

pública.

En el desplegament reglamentari corresponent, s’han d’establir els tipus d’actuacions 
en les quals s’han de requerir estudis d’impacte social i de gènere, i ambiental.
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Article 10. Subscripció d’acords amb organismes internacionals.

1. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, a través de la Secretaria d’Estat de 
Cooperació Internacional, ha de subscriure amb l’organisme internacional receptor els 
acords que formalitzin les aportacions previstes en la present Llei.

2. No obstant això, la subscripció amb la institució financera internacional receptora 
dels acords que formalitzin les aportacions previstes a l’article 2.1.d), correspon al 
governador o governadora per Espanya en les institucions financeres internacionals, 
conjuntament amb la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació.

3. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha d’assumir les competències 
relacionades amb la negociació, tramitació i gestió de les contribucions a organismes 
internacionals realitzades amb càrrec al FONPRODE. Així mateix, el Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació ha de tenir la representació d’Espanya davant els fons constituïts 
en institucions financeres internacionals, quan en aquests es tractin qüestions relacionades 
amb les contribucions realitzades amb càrrec al FONPRODE.

Secció 3a Seguiment, avaluació i control dels projectes del FONPRODE

Article 11. Sistemes d’avaluació i control.

1. L’avaluació ha d’afectar totes les operacions que es facin amb càrrec al FONPRODE 
tant anterior al seu finançament com posterior a la seva execució, seguint els criteris 
marcats pel corresponent Pla director de la cooperació espanyola i la resta de documents 
en matèria d’avaluació de la política espanyola de cooperació internacional per al 
desenvolupament.

2. En els convenis de finançament previstos a l’article 9.2, s’ha de preveure la 
possibilitat que el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació anul·li o revoqui i deixi sense 
efecte les operacions de concessió de finançament amb càrrec al FONPRODE en les 
quals es produeixi un incompliment de les condicions previstes en el conveni de 
finançament.

3. Els convenis de finançament als quals es refereix el present article han de fixar les 
conseqüències que derivin dels incompliments de les persones físiques o jurídiques que 
siguin beneficiàries d’aquests instruments de finançament de la cooperació espanyola.

Article 12. Control parlamentari.

1. El Govern ha de remetre un informe anual al Congrés dels Diputats i al Senat de 
les operacions imputades amb càrrec a aquest Fons, dels seus objectius, país de destinació, 
sectors d’intervenció i institucions beneficiàries, així com de les condicions de contractació 
i adjudicació, les quanties compromeses i desemborsades, dels criteris de selecció dels 
diferents instruments, adjudicacions finalment aprovades i les avaluacions realitzades, 
indicant així mateix el percentatge d’ajuda oficial al desenvolupament reemborsable que 
correspongui als crèdits i préstecs concessionals concedits en l’esmentat exercici.

Al mateix temps, ha de fer extensiu aquest informe al Consell de Cooperació al 
Desenvolupament, que el pot traslladar al seu torn a altres institucions socials afectades.

2. Als esmentats efectes, la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament ha de comparèixer davant les comissions de cooperació per al 
desenvolupament del Congrés dels Diputats i del Senat, per presentar el dit informe i 
donar compte de la seva execució, així com fer balanç de les actuacions del FONPRODE 
i de la seva adequació als objectius que preveu aquesta Llei.

Per la seva banda, el Congrés dels Diputats i el Senat han d’emetre un dictamen que 
inclogui les recomanacions dels diferents grups parlamentaris. Aquest dictamen ha de 
contenir una anàlisi amb tots els factors d’avaluació d’accions de desenvolupament i de 
l’evolució de la cooperació reemborsable.
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El dit informe anual, juntament amb els dictàmens corresponents, s’han de publicar en 
la pàgina web del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

CAPÍTOL III

Recursos i agent financer

Article 13. Recursos del FONPRODE.

1. Per a la cobertura amb caràcter anual de les necessitats financeres del FONPRODE, 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat ha de consignar una dotació pressupostària 
sota la direcció del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. A l’esmentada dotació s’hi 
han de sumar els recursos procedents de les devolucions o cessions oneroses de préstecs 
i crèdits concedits en virtut de l’article 2.1.e), així com aquells fluxos econòmics procedents 
de les comissions i interessos meritats i cobrats per la realització dels esmentats actius 
financers. La dotació pressupostària, establerta a la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat, s’ha de desemborsar i transferir a l’Institut de Crèdit Oficial, agent financer de 
l’Estat, d’acord amb les necessitats del Fons.

2. A més d’establir les dotacions que anualment es vagin incorporant al FONPRODE, 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat ha de fixar anualment l’import màxim de les 
aportacions que poden ser autoritzades en l’esmentat exercici pressupostari amb càrrec al 
referit Fons. Dins d’aquest import màxim, la Llei de pressupostos generals de l’Estat de 
cada any ha de fixar així mateix imports màxims concrets, sense detriment del que estableix 
l’article 8 de la Llei 23/1998 de cooperació internacional al desenvolupament, que 
corresponguin a les següents operacions:

a) Per a les operacions que detalla l’article 2.1.a), b) i c).
b) Per a les operacions recollides a l’article 2.1.d), amb l’objecte de garantir la 

coherència de la política en les institucions financeres internacionals.
c) Per a les operacions a què es refereix l’article 2.1.e).

3. Finalment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat ha de fixar anualment l’import 
màxim de les operacions que amb efecte en dèficit públic es poden autoritzar en l’esmentat 
exercici pressupostari amb càrrec al referit Fons, tenint en compte el límit del 5% establert 
per a les operacions a les quals es refereix l’article 2.1.e). A l’efecte del compliment d’aquest 
límit, la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional ha d’acompanyar les propostes de 
finançament amb càrrec al FONPRODE d’un informe sobre el seu impacte en el dèficit 
públic, el qual l’ha d’elaborar la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a sol·licitud 
de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional.

Article 14. Agent financer.

L’Institut de Crèdit Oficial ha de formalitzar, en nom i representació del Govern espanyol 
i per compte de l’Estat, els corresponents convenis a subscriure amb els beneficiaris, amb 
l’excepció del que preveu l’article 10. Així mateix, ha de portar a terme els desemborsaments 
d’imports compromesos amb organismes multilaterals.

Igualment, ha de prestar els serveis d’instrumentació tècnica, comptabilitat, caixa, 
agent pagador, control i, en general, tots els de caràcter financer relatius a les operacions 
autoritzades amb càrrec al FONPRODE, sense perjudici de les competències que en 
matèria de control estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i 
altra normativa legal vigent.

Anualment, amb càrrec al FONPRODE, amb l’autorització prèvia per Acord de Consell 
de Ministres, s’ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial per les despeses en què incorri 
en el desplegament i l’execució de la funció que se li encomana.
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Article 15. Règim pressupostari i rendició de comptes.

1. El règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de control del FONPRODE 
s’ha de regir per la seva legislació específica i, supletòriament, per la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressupostària en es preceptes que li siguin aplicables.

En tot cas, l’aplicació de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, quant a l’elaboració dels 
pressupostos de capital i explotació a què es refereix l’article 64 de l’esmentada Llei i la 
formulació d’un programa d’actuació plurianual previst al seu article 65, s’ha de sotmetre 
als criteris d’administració i aplicació del Fons. En tot cas, el FONPRODE ha de mantenir 
la seva comptabilitat independent a la de l’Estat i ha de formar els seus comptes degudament 
auditats, en el primer semestre de l’exercici posterior, que s’han de sotmetre a l’aprovació 
dels òrgans específics creats per a la seva administració, gestió i control.

Els dividends i altres remuneracions que resultin de l’aplicació del Fons s’han de 
destinar a les seves finalitats específiques, sense perjudici que per optimitzar la gestió 
pugui mantenir comptes de dipòsit o d’inversió en entitats financeres diferents al Banc 
d’Espanya, domiciliats en països que compleixin les normes internacionals en matèria de 
transparència financera, prevenció de blanqueig de capitals i lluita contra l’evasió fiscal, 
amb l’autorització prèvia de la Direcció General del Tresor i Política Financera, d’acord 
amb el que estableix l’article 109 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

2. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, a través de la Secretaria d’Estat de 
Cooperació Internacional, és l’encarregat de la rendició de comptes del FONPRODE, en 
tant que òrgan de gestió del mateix.

Article 16. Inembargabilitat dels recursos del Fons.

Els tribunals, jutges i autoritats administratives no poden despatxar manaments 
d’execució, per deutes dels estats estrangers beneficiaris exigibles en territori espanyol, o 
per deutes de les empreses executores o beneficiàries de projectes finançats amb càrrec 
a FONPRODE, ni dictar provisions d’embargament contra els drets, fons i valors producte 
de la realització, liquidació i pagament per part de l’autoritat espanyola concedent o el seu 
agent financer, dels finançaments atorgats amb càrrec al FONPRODE.

Article 17. Coordinació, complementarietat i coherència de polítiques.

1. La coordinació, la complementarietat i la coherència de l’activitat dels agents 
públics en matèria de cooperació internacional al desenvolupament s’han d’assegurar 
mitjançant l’ús reforçat dels mecanismes i òrgans previstos a aquest efecte per la Llei 23/1998, 
de cooperació internacional per al desenvolupament, en especial dels òrgans consultius, 
així com de la Comissió Delegada de Cooperació al Desenvolupament, regulada pel Reial 
decret 680/2008, de 30 d’abril.

2. El Consell de Cooperació pot dictaminar, quan ho consideri oportú, l’informe anual 
preparat per l’Oficina del Fons per a la Promoció del Desenvolupament i la Direcció General 
de Planificació i Avaluació de Polítiques de Cooperació, previst a l’article 12 i amb caràcter 
previ a la seva remissió a les comissions de cooperació al desenvolupament del Congrés 
dels Diputats i del Senat. En aquest supòsit, el dictamen del Consell s’ha de remetre a les 
Corts Generals juntament amb l’esmentat informe anual.

3. La Comissió Delegada de Cooperació al Desenvolupament ha d’actuar com a 
màxima instància de coordinació del Govern en matèria de coherència de polítiques.

Disposició addicional primera.

1. En el si de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, 
sota la direcció estratègica de la seva presidència, s’han d’adoptar les mesures necessàries, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per a la constitució de l’Oficina del Fons 
per a la Promoció del Desenvolupament, amb rang de Direcció, a la qual correspon 
l’Administració del Fons per a la Promoció del Desenvolupament.
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2. L’estructura orgànica i les funcions de l’Oficina del Fons per a la Promoció del 
Desenvolupament s’han de determinar per reglament.

Disposició addicional segona. Assumpció de drets i obligacions derivats del Fons d’ajuda 
al desenvolupament.

1. A partir de l’entrada en vigor de la present Llei, i una vegada liquidat el Fons d’ajuda 
al desenvolupament (d’ara endavant, FAD) de conformitat amb el que preveu la disposició 
transitòria primera, el FONPRODE ha d’assumir els drets i obligacions del FAD que puguin 
haver derivat d’operacions a iniciativa del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

2. Els drets i les obligacions del FAD derivats d’operacions a iniciativa del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç els ha d’assumir l’instrument financer d’internacionalització 
econòmica creat específicament amb aquesta finalitat per llei, tan aviat com l’esmentada 
llei entri en vigor.

3. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’assumir, a partir de l’entrada en vigor de la 
present Llei, els drets i les obligacions del FAD derivats d’operacions a iniciativa d’aquest 
Departament.

Disposició addicional tercera. Transferència de les iniciatives i projectes amb càrrec al FAD.

1. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de transferir totes les propostes i 
iniciatives d’aquest Departament amb càrrec al FAD i que estiguin en tramitació, les línies 
de crèdit aprovades pel Consell de Ministres amb càrrec al FAD, a iniciativa d’aquest 
Ministeri i pendents d’utilització, així com les obligacions de pagament que derivin 
d’operacions ja aprovades i pendents de formalitzar a iniciativa d’aquest mateix Departament 
i amb càrrec a l’esmentat Fons, cap a un altre instrument financer d’internacionalització 
econòmica creat específicament amb aquesta finalitat per llei, tan aviat com l’esmentada 
llei entri en vigor.

2. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de transferir totes les propostes i iniciatives 
d’aquest Departament amb càrrec al FAD i que estiguin en tramitació, o pendents de 
formalitzar, a l’aplicació pressupostària corresponent.

3. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha de transferir al FONPRODE totes 
les propostes i iniciatives d’aquest Departament amb càrrec al FAD que estiguin en 
tramitació, i les aprovades i pendents de formalitzar.

Disposició addicional quarta. Transferències de balanç i comptes de Tresoreria.

1. A partir de l’entrada en vigor de la present Llei, els actius i passius del FAD 
atribuïbles a operacions a iniciativa del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació s’han de 
transferir al Balanç del Fons per a la Promoció del Desenvolupament.

Així mateix, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de transferir tots els actius i 
passius del FAD atribuïbles a operacions a iniciativa de l’esmentat Departament al balanç 
d’un altre instrument financer d’internacionalització econòmica creat específicament amb 
aquesta finalitat per llei, tan aviat com l’esmentada llei entri en vigor, amb l’excepció dels 
actius i passius que es determinin per reglament.

Finalment, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de transferir tots els actius i passius 
del FAD atribuïbles a operacions a iniciativa de l’esmentat Departament al balanç d’aquest 
Ministeri.

2. A partir de l’entrada en vigor de la present Llei, el saldo del compte de Tresoreria 
del FAD amb el nom «Fons d’ajuda al desenvolupament en matèria de cooperació», s’ha 
de transferir al compte de Tresoreria del FONPRODE.

Així mateix, amb l’entrada en vigor de la present Llei, el Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç ha de transferir el saldo del compte de Tresoreria del FAD amb el nom «Fons 
d’ajuda al desenvolupament per a la internacionalització» al compte de Tresoreria d’un 
altre instrument financer d’internacionalització econòmica creat específicament amb 
aquesta finalitat per llei, tan aviat com l’esmentada llei entri en vigor.
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Finalment, amb l’entrada en vigor de la present Llei, el Ministeri d’Economia i Hisenda 
ha de transferir el saldo del compte de Tresoreria del FAD amb el nom «Fons d’ajuda per 
a institucions financeres internacionals i per a la gestió del deute extern (FIDE)», al compte 
de Tresoreria del Ministeri d’Economia i Hisenda en el Banc d’Espanya.

3. Els imports de principal, interessos o comissions meritats i cobrats com a 
conseqüència de crèdits concedits amb càrrec al FAD a iniciativa del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, s’han 
d’ingressar en el compte de Tresoreria del FONPRODE.

Així mateix, els imports de principal, interessos o comissions meritats i cobrats com a 
conseqüència de crèdits concedits amb càrrec al FAD a iniciativa del Ministeri d’Economia 
i Hisenda, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, s’han d’ingressar en el 
compte de Tresoreria del Ministeri d’Economia i Hisenda en el Banc d’Espanya.

Finalment, els imports de principal, interessos o comissions meritats i cobrats com a 
conseqüència de crèdits concedits amb càrrec al FAD a iniciativa del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei, incloent els 
derivats d’acords bilaterals o multilaterals de refinançament autoritzats per Consell de 
Ministres, s’han d’ingressar en el compte de Tresoreria d’un altre instrument financer 
d’internacionalització econòmica, creat específicament amb aquesta finalitat per llei, tan 
aviat com l’esmentada llei entri en vigor.

Disposició addicional cinquena.

El Govern ha de presentar anualment un informe escrit davant les comissions 
d’Indústria, Turisme i Comerç i les comissions de cooperació internacional per al 
desenvolupament del Congrés dels Diputats i del Senat, sobre l’activitat del Punt Nacional 
de Contacte Espanyol (PNCE), establert en l’àmbit de les línies directrius de l’OCDE per a 
empreses multinacionals, en cas que aquell hagi dut a terme algun tipus d’actuació 
específica que afecti els països beneficiaris de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.

Disposició transitòria primera. Rendició de comptes i règim jurídic aplicable durant la 
liquidació i rendició de comptes del FAD.

1. La rendició de comptes de la liquidació del FAD s’ha de portar a terme d’acord amb 
el que estableixen els articles 137 a 139 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, amb la conformitat prèvia de la Comissió Interministerial del FAD.

2. La disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, està en vigor fins a la total liquidació del 
FAD i la finalització del procés de rendició de comptes que preveu l’apartat anterior.

Disposició transitòria segona. Recursos.

Una vegada entri en vigor aquesta Llei i mentre no s’estableixi a la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat la dotació i els límits als quals es refereix l’article 13, computen als 
efectes de dotació i límit d’aprovació d’operacions amb càrrec al FONPRODE els saldos 
no disposats i límits no coberts previstos per al FAD a la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat que sigui aplicable, pel que fa al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Disposició derogatòria única. Normes derogades.

1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en el que contradiguin 
o s’oposin al que disposa la present Llei.

2. Queden derogades expressament les disposicions següents:

a) Apartats segon i tercer de l’article 28 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació 
internacional per al desenvolupament.

b) Disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, sense perjudici del que disposa la 
disposició transitòria primera de la present Llei.
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Disposició final primera. Modificació de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació 
internacional per al desenvolupament.

Es modifiquen els articles 15, apartats 1 i 2, i 24.2 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de 
cooperació internacional per al desenvolupament.

U. L’article 15 queda redactat en els termes següents:

«1. A les Corts Generals correspon establir cada quatre anys, en la forma i 
manera que es determini i a proposta i iniciativa del Govern, les línies generals i 
directrius bàsiques de la política espanyola de cooperació internacional per al 
desenvolupament. A aquest efecte, el Govern ha de remetre a les Corts Generals, 
amb anterioritat a la seva aprovació, la proposta del Pla director plurianual al qual fa 
referència l’article 8 per al seu debat i dictamen.

2. Les Corts Generals han de debatre anualment, en la forma i manera que es 
determini i a proposta i iniciativa del Govern, la política espanyola de cooperació 
internacional per al desenvolupament. A aquest efecte, el Govern ha de remetre a 
les cambres, amb anterioritat a la seva aprovació, la proposta del Pla anual al qual 
es refereix l’article 8 per al seu debat i dictamen.»

La resta de l’article roman amb la seva redacció original.

Dos. L’article 24 queda redactat en els termes següents:

«2. La Comissió Interministerial de Cooperació Internacional, amb el dictamen 
previ del Congrés dels Diputats i del Senat, ha de sotmetre a l’aprovació del Govern, 
a través del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, les propostes del Pla director 
i Pla anual i ha de conèixer els resultats del document de seguiment del Pla anual i 
de l’avaluació de la cooperació.»

La resta de l’article roman amb la seva redacció original.

Disposició final segona. Modificació de la Llei 9/2010, de 14 d’abril, per la qual es regula 
la prestació de serveis de trànsit aeri, s’estableixen les obligacions dels proveïdors 
civils dels esmentats serveis i es fixen determinades condicions laborals per als 
controladors civils de trànsit aeri.

U. Es modifica l’apartat segon de la disposició addicional quarta de la Llei 9/2010, 
de 14 d’abril, per la qual es regula la prestació de serveis de trànsit aeri, s’estableixen les 
obligacions dels proveïdors civils dels esmentats serveis i es fixen determinades condicions 
laborals per als controladors civils de trànsit aeri, que queda amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Límits a l’exercici de funcions operatives, situació 
de reserva activa i jubilació.

......

2. Els controladors de trànsit aeri que arribin als 57 anys d’edat han de renovar 
o revalidar el certificat mèdic a què es refereix l’article 25 del Reial decret 1516/2009, 
de 2 d’octubre, pel qual es regula la llicència comunitària de controlador de trànsit 
aeri, cada 6 mesos com a màxim.

Els controladors de trànsit aeri que perdin la seva aptitud psicofísica han de 
deixar d’exercir funcions operatives de control de trànsit aeri, i el proveïdor de serveis 
ha d’oferir-li un altre lloc de treball que no comporti l’exercici d’aquestes funcions. 
Aquest nou lloc de treball ha de ser retribuït d’acord amb les funcions que efectivament 
realitzi el controlador.

Quan el proveïdor de serveis no pugui oferir un lloc que no comporti funcions 
operatives de control de trànsit aeri de conformitat amb el que preveu el paràgraf 
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anterior, el controlador ha de passar a una situació de reserva activa fins que arribi 
l’edat de jubilació forçosa.

La retribució corresponent a la situació de reserva activa s’ha d’acordar mitjançant 
negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors. La percepció 
d’aquesta retribució és incompatible amb qualsevol altre treball per compte propi o 
d’altri, excepte la realització de tasques de formació aeronàutica o tasques d’inspecció 
aeronàutica en l’àmbit de la Unió Europea. La realització d’un altre treball per compte 
propi o d’altri suposa la rescissió de la relació contractual amb el proveïdor de serveis 
de trànsit aeri per renúncia del treballador.

El controlador que estigui en situació de reserva activa ha de continuar donat 
d’alta en la seguretat social, i ha de contribuir de la mateixa manera que abans 
d’entrar en aquesta situació, de manera que la cotització s’ha de mantenir en els 
mateixos termes en què es realitzava amb anterioritat a l’accés a l’esmentada 
situació.

......»

Dos. La nova regulació dels límits a l’exercici de funcions operatives introduït per 
l’apartat u d’aquesta disposició, és aplicable a tots els controladors de trànsit aeri que 
hagin complert 57 anys d’edat, encara que hagin cessat en l’exercici de funcions operatives 
després de l’entrada en vigor de la Llei 9/2010, de 14 d’abril. Aquests controladors de 
trànsit aeri han de ser reposats en l’exercici de funcions sempre que acreditin la seva plena 
aptitud psicofísica i compleixin la resta de requisits establerts per la legislació aplicable.

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, de regulació de les 
normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes d’estalvis.

Es modifiquen els articles 2.Tres, 12.Dos i 27 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, de 
regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes d’estalvis.

U. El paràgraf quart de l’apartat tres de l’article 2 queda modificat de la manera següent:

«El percentatge de representació de les entitats representatives d’interessos 
col·lectius ha de ser com a mínim del 5% dels drets de vot en cada òrgan.»

Dos. L’article 12.Dos queda modificat de la manera següent:

«Dos. Els acords de l’assemblea general s’han d’adoptar com a regla general 
per majoria simple de vots dels concurrents. L’aprovació i modificació dels estatuts i 
el reglament de la caixa, la dissolució i liquidació de l’entitat, la seva fusió o integració 
amb altres entitats, la seva transformació en una fundació de caràcter especial i la 
decisió de dur a terme la seva activitat de manera indirecta de conformitat amb el 
que preveu el Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern i altres 
aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis, requereixen en tot cas l’assistència 
de consellers generals i, si s’escau, quotapartícips, que representin la majoria dels 
drets de vot. És necessari, a més, el vot favorable de dos terços dels drets de vot 
dels assistents com a mínim.

Sense perjudici del que preveu el capítol IV d’aquest títol, cada conseller general 
té dret a un vot, i s’atorga vot de qualitat a qui presideixi la reunió. Els acords 
vàlidament adoptats obliguen tots els consellers generals, inclosos els dissidents i 
absents.

Ha d’assistir a les assemblees generals amb veu, però sense vot, el director 
general de l’Entitat.»

Tres. L’article 27 queda modificat de la manera següent:

«L’exercici del càrrec de director general o assimilat i el de president executiu 
del consell d’administració d’una caixa d’estalvis requereix dedicació exclusiva i, per 
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tant, és incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com 
privat, llevat de l’administració del propi patrimoni i les activitats que exerceixi en 
representació de la caixa. En aquest últim cas els ingressos que obtinguin, diferents 
de dietes d’assistència a consells d’administració o similars, s’han de cedir a la caixa 
per compte de la qual realitza l’esmentada activitat o representació.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans 
de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvis.

Es modifiquen les disposicions transitòries quarta, cinquena i setena del Reial decret 
llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les 
caixes d’estalvis.

U. La disposició transitòria quarta queda modificada de la manera següent:

«Disposició transitòria quarta. Adaptació de nous òrgans de govern.

L’adaptació de l’Assemblea General i dels altres òrgans de les caixes a les 
normes que conté aquest Reial decret llei s’ha de fer dins dels dos mesos següents 
al de l’aprovació dels Estatuts i reglaments de les caixes d’estalvis, sense perjudici 
del que preveu la disposició transitòria sisena.»

Dos. La disposició transitòria cinquena queda modificada de la manera següent:

«Disposició transitòria cinquena. Continuïtat d’actuals òrgans de govern.

Mentre no s’hagi produït l’adaptació de l’Assemblea general al que preveu el 
present Reial decret llei i sense perjudici del que preveu la disposició transitòria 
sisena, el govern, representació i administració de les caixes d’estalvis han de seguir 
atribuïts als seus òrgans de govern en la seva composició actual, els qui, en 
conseqüència, han d’adoptar els acords necessaris per a la deguda execució i 
compliment de les normes que conté el present Reial decret llei.»

Tres. La disposició transitòria setena queda modificada de la manera següent:

«Disposició transitòria setena. Còmput total del mandat en determinats supòsits.

Per al còmput total de mandats dels membres dels òrgans de govern de les 
caixes d’estalvis s’han de tenir en compte les normes següents:

a) Si s’ha tingut el càrrec amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei i és novament elegit a la mateixa entitat, el còmput total del seu mandat 
no pot superar en cap cas els dotze anys, i s’ha de tenir en compte el temps que 
hagi exercit el càrrec amb anterioritat. Sense perjudici d’això, en cas de caixes 
d’estalvis que acordin la seva integració amb altres entitats o l’exercici indirecte de 
la seva activitat financera quant als càrrecs en vigor a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei, es pot superar el límit de dotze anys fins al compliment del mandat 
en curs a l’entitat de què es tracti.

b) Si resulta elegit en una entitat resultant d’un procés de fusió qui hagi tingut 
el càrrec amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei en una de les 
entitats fusionades, pot superar el límit de dotze anys computat conforme a la lletra 
anterior fins al compliment del seu primer mandat a l’entitat fusionada. En tot cas, 
als membres dels òrgans de govern que iniciïn mandat en les entitats fusionades, 
se’ls ha d’aplicar el que preveu l’apartat tres de l’article 1 de la Llei 31/1985, de 2 
d’agost.»
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Disposició final cinquena. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el Govern perquè dicti totes les disposicions reglamentàries que siguin 
necessàries per al desplegament de la present Llei, amb l’informe previ de la Comissió 
delegada de cooperació internacional per al desplegament.

El Govern, en el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor de la Llei, ha d’establir 
pel Reial decret la normativa corresponent al funcionament del FONPRODE.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

La present Llei entra en vigor al cap de noranta dies de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat», llevat del que preveuen les disposicions finals segona, tercera i quarta, 
que entren en vigor l’endemà de l’esmentada publicació.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 22 d’octubre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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