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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
9353 Reial decret 608/2013, de 2 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 

1636/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública 
empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).

Amb data 8 d’abril de 2011 es va aprovar el Reial decret llei 4/2011, de mesures 
urgents d’impuls a la internacionalització mitjançant la creació de l’entitat pública 
empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), amb l’objecte d’adaptar l’entitat 
a l’actual conjuntura econòmica i millorar la seva capacitat d’adequació a les prioritats 
canviants de la política de suport a la internacionalització de l’economia espanyola.

L’esmentat Reial decret llei es va desplegar, de conformitat amb l’article 62.3 de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, 
a través del Reial decret 1636/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’entitat pública empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).

En un context de crisi econòmica com l’actual, el Govern ha considerat que l’economia 
espanyola necessita adoptar mesures addicionals que permetin impulsar substancialment 
tant el comerç exterior de les empreses espanyoles davant l’actual insuficiència de 
demanda interna com la inversió a Espanya procedent de l’exterior.

Per a això el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ha inclòs a l’article 32 una 
modificació de l’esmentat Reial decret llei 4/2011, de 8 d’abril, i ha afegit com a fins d’ICEX 
les activitats relatives a l’atracció i promoció de les inversions estrangeres a Espanya, i 
també ha canviat, en consonància, la seva denominació a entitat pública empresarial 
ICEX Espanya Exportació i Inversions.

Amb la finalitat d’adaptar l’Estatut d’ICEX al nou marc normatiu descrit abans, i 
ampliar-ne l’àmbit d’actuació, s’aprova aquesta modificació del Reial decret 1636/2011, 
de 14 de novembre, de l’ICEX. Totes aquestes actuacions es consideren d’interès general 
en els plans de l’entitat pública empresarial, i exigeixen un esforç col·lectiu coordinat que 
s’ha d’afrontar amb el concurs de totes les administracions públiques i del sector privat.

Això requereix que en els òrgans de govern i consultius de l’entitat pública empresarial 
ICEX es doni entrada sense demora tant al sector públic empresarial com a una àmplia 
representació del sector privat implicat en la internacionalització i l’atracció d’inversions a 
Espanya. En aquest sentit, el Consell d’Orientació Estratègica de l’ICEX es reconfigura 
perquè, amb una presència majoritària del sector privat, esdevingui una eina essencial on 
cristal·litzi la convergència entre polítiques públiques i les estratègies empresarials 
d’internacionalització, tot això sense perjudici del reforç de la coordinació de les polítiques 
d’internacionalització amb les comunitats autònomes a través del Consell Interterritorial 
d’Internacionalització.

Finalment, s’introdueixen les adaptacions en el règim de personal directiu que exigeix 
el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims 
responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Economia i Competitivitat, a proposta del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 d’agost de 2013,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 213  Dijous 5 de setembre de 2013  Secc. I. Pàg. 2

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1636/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior 
(ICEX).

El Reial decret 1636/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat 
pública empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), queda modificat de la 
manera següent:

U. El títol del Reial decret queda redactat de la manera següent:

«Reial decret 1636/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’entitat pública empresarial ICEX Espanya Exportació i Inversions (ICEX).»

Dos. L’article únic del Reial decret 1636/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), 
queda redactat de la manera següent:

«Article únic. Aprovació de l’Estatut.

S’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial ICEX Espanya Exportació i 
Inversions (ICEX), el text del qual s’insereix a continuació.»

Tres. L’article 3 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Fins.

1. En el marc de la política econòmica del Govern, ICEX té com a fins la 
promoció de la internacionalització de l’economia i de l’empresa espanyola i la 
millora de la seva competitivitat, així com l’atracció i la promoció de les inversions 
estrangeres a Espanya.

2. ICEX ha d’impulsar la internacionalització de les empreses espanyoles, en 
especial de les petites i mitjanes empreses (PIMES), en totes les fases del seu 
procés d’internacionalització, a través de la prestació dels serveis, programes, 
suports econòmics, instruments d’informació, finançament, formació o assessoria 
que en cada moment se li requereixin. ICEX pot realitzar per si mateix o a compte 
de tercers qualsevol activitat tendent a la consecució d’operacions de comerç 
exterior i d’internacionalització de la tecnologia i innovació espanyoles o suport a la 
cooperació internacional, així com activitats de foment de les inversions d’empreses 
espanyoles a l’exterior incloent-hi, quan així es requereixi, la participació conjunta 
en empreses a través d’instruments de capital de risc en els quals intervinguin 
parcialment o totalment fons públics i la concessió de préstecs participatius.

3. ICEX ha d’impulsar la promoció de la imatge d’Espanya a l’exterior 
associada a un país competitiu, creixentment internacionalitzat i dotat de recursos 
humans i tecnològics adequats al procés de globalització dels mercats i les 
economies. Així mateix, ha de fomentar la millora del clima de negocis favorable i 
atractiu per a la inversió exterior al nostre país.

4. En les actuacions que desenvolupi, ICEX ha de prestar particular atenció a 
la col·laboració amb altres organismes públics i privats i entitats que comparteixin 
amb ICEX la finalitat de recolzar la internacionalització de l’economia espanyola i la 
promoció de les inversions estrangeres a Espanya.»

Quatre. L’article 4 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Funcions.

1. S’atribueixen a l’ICEX les funcions següents:
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a) Elaborar plantejaments estratègics i definir prioritats per sectors i mercats 
per a la internacionalització de l’empresa espanyola i l’atracció d’inversions a 
Espanya, d’acord amb les directrius de la Secretaria d’Estat de Comerç. Dissenyar 
i oferir instruments de suport per a aquest fi i executar les accions corresponents.

b) Promoure una oferta integrada de serveis a empreses que incorpori les 
diferents entitats implicades en la internacionalització i l’atracció d’inversions a 
Espanya, col·laborant amb altres administracions públiques, entitats privades i 
organitzacions empresarials representatives, tant en la planificació i el disseny 
d’accions de suport com en la seva execució.

c) Recolzar els projectes d’internacionalització de les empreses espanyoles i 
la seva implantació en mercats exteriors mitjançant la participació en empreses, 
serveis, préstecs, fins i tot participatius, ajudes i qualsevol altre instrument gestionat 
per l’ICEX que facilitin l’accés de l’empresa als mercats esmentats.

d) Prestar suport i desenvolupar les accions col·lectives d’internacionalització 
per a grups d’empreses en col·laboració, si s’escau, amb les organitzacions 
representatives de les empreses i altres entitats públiques i privades, fomentant 
particularment la cooperació empresarial.

e) Afavorir la participació de les empreses espanyoles en fires i esdeveniments 
internacionals de manera que s’optimitzin aquestes activitats, tant en termes de 
resultats comercials per a les empreses com de millora de la imatge empresarial 
d’Espanya a l’exterior.

f) Promoure, mitjançant ajudes econòmiques, totes les accions que es 
considerin necessàries i oportunes a favor de la imatge de les empreses, productes, 
serveis, marques i tecnologies espanyoles, així com dur a terme actuacions per 
projectar una imatge d’Espanya i de les empreses espanyoles d’un país competitiu, 
obert i internacionalitzat i dotat d’infraestructures, recursos humans i tecnològics 
adequats per a activitats i inversions i com a plataforma d’accés a tercers mercats 
en una economia global.

g) Prestar els serveis d’informació, formació i assessorament necessaris per a 
la presa de decisions de les empreses i agents implicats en la promoció de la 
internacionalització, així com proporcionar informació sobre l’oferta espanyola a les 
empreses i agents estrangers i desenvolupar totes les accions que siguin 
necessàries per potenciar la intel·ligència empresarial.

h) Proveir una oferta com a centre de formació de l’Administració en matèria 
d’economia, comerç internacional i inversions exteriors dirigida especialment a 
facilitar a l’empresa un coneixement i aprofitament millors de les oportunitats en els 
mercats exteriors, així com programes de capacitació de futurs professionals 
orientats a l’àrea internacional de l’empresa.

i) Sensibilitzar i recolzar mitjançant ajudes les empreses en la seva iniciació a 
la internacionalització, amb atenció preferent a les PIMES i a les empreses 
innovadores.

j) Prestar serveis, amb caràcter personalitzat i a mida de les seves necessitats, 
a les empreses i a altres agents públics i privats involucrats en la internacionalització 
per facilitar l’accés de l’empresa espanyola als mercats exteriors o les inversions 
conjuntes i col·laboracions amb empreses estrangeres de tercers països, tant a 
Espanya com en mercats exteriors.

k) Dur a terme actuacions de promoció i captació de nous projectes i 
inversions directes exteriors a Espanya en sectors d’interès per a la 
internacionalització i la competitivitat de l’estructura empresarial. Prestar serveis de 
valor afegit als inversors estrangers interessats a invertir a Espanya o als ja 
establerts per mantenir la inversió i fomentar la reinversió.

l) Establir línies de col·laboració amb totes les institucions que en l’àmbit 
estatal, autonòmic i local es dediquen a la promoció i atracció d’inversions. 
Promoure un clima de negocis favorable a les inversions exteriors i les millores 
normatives o d’infraestructures que facilitin l’activitat i les inversions, promovent les 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 213  Dijous 5 de setembre de 2013  Secc. I. Pàg. 4

mesures i reformes necessàries per millorar la posició d’Espanya com a centre de 
negocis i activitat empresarial internacional.

ll) Desenvolupar les funcions de mitjà propi instrumental i servei tècnic de 
l’Administració General de l’Estat i els organismes i entitats que en depenen, per 
als treballs que se li encomanin en relació amb la internacionalització de l’empresa 
espanyola, la cooperació internacional i l’atracció d’inversions.

m) Cooperar i promoure accions amb altres institucions nacionals, estrangeres 
i multilaterals amb interessos en l’àmbit de la internacionalització i l’atracció 
d’inversions, assegurant una adequada coordinació amb els ministeris competents.

n) Qualssevol altres actuacions que ICEX consideri necessàries o convenients 
per impulsar la internacionalització de l’empresa espanyola o que puguin ser-li 
encomanades per l’òrgan d’adscripció, la Secretaria d’Estat de Comerç, o pel 
Govern per a aquest fi.

ñ) Qualssevol altres funcions que se li atribueixin legalment o 
reglamentàriament.

2. Els fins i les funcions que recullen l’article 3 i l’apartat anterior d’aquest 
article respectivament, es consideren d’interès general.»

Cinc. L’article 7 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Consell d’Administració.

1. Formen el Consell d’Administració d’ICEX el president, el conseller delegat 
i tretze vocals, que han de ser nomenats pel ministre d’Economia i Competitivitat.

2. El secretari d’Estat de Comerç ha d’exercir de president del Consell 
d’Administració i el conseller delegat, de vicepresident.

3. Deu vocals han de ser nomenats en representació del sector públic estatal 
a proposta de la Secretaria d’Estat de Comerç, dels quals cinc han de pertànyer al 
Ministeri d’Economia i Competitivitat i cinc a altres ministeris, societats públiques 
estatals, entitats públiques empresarials o altres organismes públics l’àmbit 
d’actuació dels quals presenti una vinculació més gran amb els fins de l’Entitat. Tots 
ells han de tenir una categoria mínima de subdirector general o assimilat en el cas 
dels ministeris i de director o assimilat a la resta del sector públic. Tres vocals més 
han de ser nomenats de la manera següent: un en representació de la Confederació 
Espanyola d’Organitzacions Empresarials, el segon en representació de les 
comunitats autònomes, el qual ha de ser designat a proposta de l’òrgan de cada 
comunitat autònoma amb competències en comerç i ha de fer una rotació anual 
entre les sis comunitats autònomes amb més volum d’exportacions i, finalment, un 
tercer vocal, nomenat a proposta del Consell Superior de Cambres.

4. Ha d’assistir a les sessions del Consell d’Administració un secretari no 
conseller que és nomenat i, si s’escau, cessat pel Consell d’Administració, amb veu 
però sense vot, que ho ha de ser també del Consell d’Orientació Estratègica i que 
ha de pertànyer al cos d’advocats de l’Estat. En cas de vacant, absència o malaltia 
s’ha de designar un suplent temporal per acord del Consell d’Administració.»

Sis. L’apartat 6 de l’article 8, queda redactat de la manera següent:

«6. De les sessions se n’ha d’aixecar acta, que es pot aprovar en la mateixa 
sessió a què es refereix o en la següent. L’acta l’ha de signar el secretari amb el 
vistiplau del president del Consell d’Administració.»

Set. L’article 9 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Funcions del Consell d’Administració.

1. Corresponen al Consell d’Administració les funcions següents:
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a) Aprovar el Pla estratègic d’ICEX, a proposta del conseller delegat i amb 
l’informe previ del Consell d’Orientació Estratègica.

b) Aprovar, a proposta del conseller delegat, el programa d’actuació plurianual, 
integrat pels estats financers i la documentació complementària que preveu l’article 
65 de la Llei general pressupostària.

c) Aprovar, a proposta del conseller delegat, l’avantprojecte de pressupostos 
d’explotació i capital d’ICEX i elevar-los al Ministeri d’Economia i Competitivitat per 
a la seva tramitació de conformitat amb el que estableix la Llei general 
pressupostària.

d) Aprovar, a proposta del conseller delegat, els comptes anuals, l’informe de 
gestió i l’aplicació del compte de pèrdues i guanys d’ICEX en cada exercici 
econòmic.

e) Aprovar, a proposta del conseller delegat, la participació en societats 
mercantils o empreses nacionals o estrangeres, l’objecte de les quals estigui 
relacionat amb els fins d’ICEX, i determinar-ne l’import, la forma i les condicions.

f) Autoritzar les operacions de crèdit i altres operacions d’endeutament que 
puguin convenir a ICEX, a proposta del conseller delegat, així com aprovar 
qualsevol classe de programes de suport i operacions financeres, tot això amb els 
límits que s’estableixin en les corresponents lleis de pressupostos generals de 
l’Estat.

g) Aprovar, si s’escau, els actes de disposició de béns i fons propis, les 
inversions, els contractes i els pactes o convenis que proposi el conseller delegat 
d’ICEX.

h) Aprovar les plantilles i el règim retributiu del personal, amb l’informe 
favorable previ del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

i) Qualsevol altra que no estigui atribuïda al president o conseller delegat.

2. El Consell d’Administració pot delegar les seves competències en el 
conseller delegat, els directors generals, el secretari general o els directors de 
l’Entitat, amb excepció de les assenyalades a les lletres a), b), c) i d). Així mateix, 
ha d’establir els límits per sota dels quals correspon al conseller delegat, o als 
òrgans als quals s’hagi delegat la competència corresponent, l’exercici de les 
funcions que preveuen les lletres e), f) i g).»

Vuit. L’article 11 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Centres directius i de coordinació.

1. Depenent del conseller delegat hi ha dos centres directius:

a) Direcció General d’Internacionalització de l’Empresa.
Les seves funcions són la direcció de les activitats de l’entitat pública 

empresarial en relació amb la internacionalització de l’empresa espanyola.
b) Direcció General de Cooperació Institucional i Coordinació.
Les seves funcions són la direcció i coordinació de les activitats de l’entitat 

pública empresarial en relació amb la cooperació institucional i les altres 
relacionades amb els fins de l’entitat que li encarregui el conseller delegat.

2. Els titulars d’aquests centres directius s’han de nomenar, i si s’escau 
cessar, per ordre del ministre d’Economia i Competitivitat, i el Consell 
d’Administració ha de ser informat posteriorment. Estan afectats pel règim 
d’incompatibilitat que estableix 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.

3. ICEX ha de comptar així mateix amb una Secretaria General, que ha de 
coordinar les activitats administratives de les diferents unitats i totes les funcions 
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que li assigni el conseller delegat, actuant com a interlocutor, en aquestes matèries, 
dels directors de la xarxa territorial i exterior de la Secretaria d’Estat de Comerç.»

Nou. L’article 12 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Consell d’Orientació Estratègica.

1. El Consell d’Orientació Estratègica és un òrgan de reflexió i debat sobre 
l’estratègia d’ICEX, que ha de proposar les seves línies i plans d’actuació, procurant 
el màxim consens entre les prioritats del sector públic i privat en la 
internacionalització empresarial.

2. És presidit pel ministre d’Economia i Competitivitat i ha d’estar integrat pel 
secretari d’Estat de Comerç, el conseller delegat i vint-i-tres vocals que disposin de 
reconeguda experiència i prestigi en l’àmbit de la internacionalització. A les reunions 
hi ha d’assistir un secretari, amb les especificacions que estableix l’article 7.4.

3. En el supòsit d’absència, vacant, malaltia o un altre impediment legal del 
president, aquest s’ha de suplir en l’exercici d’aquestes funcions pel secretari 
d’Estat de Comerç i, si aquest hi manca, pel conseller delegat d’ICEX.

4. Els vocals s’han de designar de la manera següent: tres en representació de 
la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, la Confederació 
Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa i el Consell Superior de Cambres i proposats 
per aquestes; nou en representació de sectors prioritaris en la internacionalització 
empresarial; nou en representació d’empreses amb acreditada experiència en 
internacionalització i dos en representació d’associacions, entitats o grups vinculats 
amb la promoció de la internacionalització i la imatge d’Espanya. Tots ells, excepte 
els tres primers, han de ser proposats per la Secretaria d’Estat de Comerç.

5. Els vocals els ha de nomenar i, si s’escau, cessar el president del Consell 
d’Orientació Estratègica. Els nou vocals nomenats en representació de sectors 
prioritaris en la internacionalització han de fer una rotació anual.»

Deu. L’apartat 1 de l’article 13 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«1. El Consell d’Orientació Estratègica s’ha de reunir, amb la convocatòria prèvia 
del seu president, quan aquest ho jutgi necessari i, almenys, dues vegades a l’any. 
L’assistència a les reunions del Consell d’Orientació Estratègica no és retribuïda. El 
president pot convidar a assistir al Consell els representants del sector públic o privat 
que consideri convenient, d’acord amb la naturalesa dels assumptes a tractar.»

Onze. L’article 14 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:

«Article 14. Funcions del Consell d’Orientació Estratègica.

El Consell d’Orientació Estratègica té les funcions següents:

a) Informar i formular propostes en relació amb les línies i els plans d’actuació 
d’ICEX, que, si s’escau, han de ser aprovats pel Consell d’Administració.

b) Promoure una estreta col·laboració i complementarietat entre les 
actuacions d’ICEX i les similars desenvolupades per les organitzacions 
representatives del sector privat.

c) Informar el Pla estratègic d’ICEX proposat pel conseller delegat amb 
caràcter previ a la seva aprovació pel Consell d’Administració.

d) Informar la Memòria anual d’activitats desenvolupades al llarg de l’exercici, 
amb caràcter previ a la seva aprovació pel Consell d’Administració.

e) Assessorar ICEX per contribuir al fet que les seves actuacions s’adeqüin al 
compliment dels seus objectius i funcions.»

Dotze. L’article 17 de l’Estatut queda redactat de la manera següent:
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«Article 17. Personal directiu.

1. El personal directiu d’ICEX ha de desenvolupar les seves funcions 
directives professionals, consistents en la planificació i coordinació d’activitats 
pròpies d’un àmbit concret d’actuació, la gestió del pressupost assignat, el 
compliment d’objectius assignats i la direcció d’equips de treball. Tenen la 
consideració de personal directiu els directius enquadrats a l’article 3.1.b) del Reial 
decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims 
responsables i directius del sector públic empresarial, inclosos els directius que 
depenguin dels directors generals de l’Entitat. La determinació i modificació de les 
condicions retributives del personal directiu s’ha de fer d’acord amb el Reial decret 
esmentat 451/2012, de 5 de març, i les ordres de classificació d’entitats públiques 
empresarials, especialment en relació amb les previsions derivades dels processos 
d’integració empresarial sobre el nombre de directius autoritzats.

2. El personal directiu ha d’exercir el seu càrrec amb dedicació absoluta, 
plena independència i total objectivitat, i s’ha de sotmetre en el desenvolupament 
de les seves comeses a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia, responsabilitat 
per la seva gestió i control de resultats. Ha d’observar els deures de diligència, 
discreció i sigil professional en l’exercici del seu càrrec, i també li és aplicable el 
règim d’incompatibilitats que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

3. Els directius els ha de nomenar i, si s’escau, cessar el president d’ICEX, a 
proposta del conseller delegat, atenent la seva experiència i qualificació 
professional, i el Consell d’Administració n’ha de ser informat, i queden sotmesos al 
règim laboral especial d’alta direcció, que es regeix per la disposició addicional 
vuitena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral, el Reial decret 451/2012 i el Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, 
pel qual es regula la relació laboral especial de personal d’alta direcció en el que no 
s’oposi a aquest últim Reial decret, així com per la voluntat de les parts.

4. Els funcionaris de l’Administració General de l’Estat que cobreixin destí 
com a personal directiu a ICEX han de quedar en situació administrativa de serveis 
especials, de conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 4/2011, de 8 
d’abril.

5. La designació del personal directiu s’ha de fer mitjançant els procediments 
regulats per la normativa interna de l’ICEX, que, en tot cas, han de garantir els 
principis de mèrit i competència professional, així com la publicitat i la concurrència.»

Tretze. S’introdueix un nou article 17.bis en l’Estatut amb la redacció següent:

«Article 17.bis. Subdirectors i directors adjunts.

1. Els subdirectors i directors adjunts, que no tenen la consideració de 
personal directiu, han de dur a terme funcions de coordinació, seguiment, control i 
avaluació de la gestió operativa d’una divisió o àrea d’internacionalització, atracció 
d’inversions o cooperació. Els ha de nomenar el conseller delegat, queden 
sotmesos a una relació laboral de caràcter comú, i a aquest efecte poden subscriure 
pactes individuals que s’han de recollir en els seus respectius contractes de treball.

2. La determinació i modificació de les condicions retributives dels subdirectors 
i directors adjunts d’ICEX s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 de la Llei 6/1997, 
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, i 
altres disposicions en matèria de despeses de personal que els siguin aplicables.

3. La designació dels subdirectors i directors adjunts s’ha de fer mitjançant els 
procediments regulats per la normativa interna d’ICEX que, en tot cas, han de 
garantir els principis de mèrit i competència professional, així com la publicitat i la 
concurrència.»
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Disposició addicional primera. Denominacions.

Les referències al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a la Secretaria d’Estat de 
Comerç Exterior en el Reial decret 1636/2011, de 14 de novembre, s’han de substituir per 
Ministeri d’Economia i Competitivitat i Secretaria d’Estat de Comerç, respectivament.

Disposició addicional segona. Impacte en la despesa pública.

L’aprovació d’aquest Reial decret no suposa, en cap cas, augment de la despesa 
pública.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 2 d’agost de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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