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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
8683

Reial decret 705/2020, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen l’Estatut de
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament,
aprovat per Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre; el Reial decret
1460/2009, de 28 de setembre, sobre organització i funcionament del Fons de
Cooperació per a Aigua i Sanejament; i el Reial decret 597/2015, de 3 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de Fons per a la Promoció del
Desenvolupament, per actualitzar la composició dels òrgans de cooperació
internacional per al desenvolupament sostenible.

La disposició final primera del Reial decret 768/2017, de 28 de juliol, pel qual es
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i
es modifica el Reial decret 424/2016, d’11 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura
orgànica bàsica dels departaments ministerials, va suprimir la Secretaria General
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, amb rang de subsecretaria, òrgan
directiu fins llavors dependent de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i per a
Iberoamèrica, i va crear la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible,
a la qual es van atribuir les competències de l’òrgan suprimit.
Aquesta estructura orgànica s’ha mantingut en les successives reestructuracions
dels departaments ministerials, inclòs el vigent Reial decret 2/2020, de 12 de gener, pel
qual es reestructuren els departaments ministerials, el Reial decret 139/2020, de 28 de
gener, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i
el Reial decret 644/2020, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica
bàsica del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i es modifica el Reial
decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels
departaments ministerials.
La creació el 2011 de la Secretaria General de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament i la supressió de la Direcció General de Planificació i Avaluació
de Polítiques per al Desenvolupament, van fer convenient donar cabuda al nou òrgan en
diversos òrgans de la cooperació internacional. Les mateixes raons de seguretat jurídica
aconsellen ara determinar quin òrgan assumeix les competències assignades a
la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a l’Estatut de
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, aprovat
pel Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, a més d’articular la presència de la Direcció
General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible. Aquests motius aconsellen, així
mateix, actualitzar la composició dels comitès executius de dos fons que no tenen
personalitat jurídica: el Fons de cooperació per a aigua i sanejament i el Fons per a la
promoció del desenvolupament, regulats respectivament pel Reial decret 1460/2009, de 28
de setembre, sobre organització i funcionament del Fons de cooperació per a aigua i
sanejament, i el Reial decret 597/2015, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del Fons per a la promoció del desenvolupament. Paral·lelament, la nova estructura dels
departaments ministerials fa aconsellable actualitzar la composició del Consell Rector de
l’Agència i dels comitès executius dels dos fons esmentats per tal d’evitar interpretacions
divergents.
D’altra banda, l’impuls i la visibilitat que el Govern pretén donar a la cooperació
internacional per al desenvolupament sostenible s’han concretat en la recuperació de
la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional en el si del Ministeri d’Afers Exteriors,
Unió Europea i Cooperació. Tanmateix, persisteix la indefinició del rang de la persona titular
de la Direcció de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament,
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ja que el vigent article 14 del seu Estatut es limita a assenyalar que té la consideració d’alt
càrrec, sense concretar-ne el rang. Es fa necessari acabar amb aquesta indefinició i amb
les possibles interpretacions diferents, mitjançant l’homologació del seu rang amb el que va
tenir en el seu moment la Secretaria General de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament.
La modificació del Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, té el seu fonament en
l’habilitació legal que conté l’article 93.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, dels quals es desprèn que les modificacions dels Estatuts de l’AECID
s’han d’aprovar per reial decret del Consell de Ministres a proposta conjunta del Ministeri
de Política Territorial i Funció Pública, del Ministeri d’Hisenda i del Ministeri al qual
l’organisme estigui vinculat o del qual sigui dependent.
La modificació del Reial decret 1460/2009, de 28 de setembre, té el seu fonament en
l’habilitació legal que conté la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 51/2007,
de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008, on s’assenyala
que l’administració del Fons de cooperació per a aigua i sanejament l’ha de portar a terme
un òrgan administratiu dependent de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional la
composició i el funcionament del qual s’han d’establir per reglament.
Finalment, la modificació del Reial decret 597/2015, de 3 de juliol, té el seu fonament
legal general en l’habilitació que conté la disposició final cinquena de la Llei 36/2010, de 22
d’octubre, del Fons per a la promoció del desenvolupament, que habilita el Govern per
establir per reial decret la normativa corresponent al funcionament del Fons.
Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 129
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. En aquest sentit, aquesta norma respon a la necessitat d’evitar interpretacions
divergents del marc normatiu vigent. Amb la norma esmentada es dona resposta, així
mateix, als principis de seguretat jurídica i de transparència de cara a la ciutadania. En el
seu conjunt, la disposició conté la regulació imprescindible per atendre aquesta necessitat
i constitueix el mitjà més adequat per a la consecució d’una finalitat d’interès general, tenint
en compte que és més eficaç i eficient disposar d’uns textos jurídics clars que d’altres que
puguin donar lloc a diverses interpretacions.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, de la
ministra d’Hisenda, de la ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i de la
ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 28 de juliol de 2020,
DISPOSO:
Article primer. Modificació de l’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre.
L’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, queda modificat de la manera
següent:
U.

L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:
«1. Són òrgans de govern de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament:
a)
b)

Dos.

La Presidència.
El Consell Rector.»

L’apartat 3 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«3. La persona titular de la Direcció de l’Agència supleix la persona titular de
la Presidència de l’Agència en els casos d’absència, vacant o malaltia, així com en
els casos en què se n’hagi declarat l’abstenció o recusació.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 205
Tres.

Dimecres 29 de juliol de 2020

Secc. I. Pàg. 3

L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:
«2.

El Consell Rector està compost pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la Presidència de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que dirimeix amb el seu vot els
empats, als efectes d’adoptar acords.
b) Vocals:
1r La persona titular de la Direcció de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament.
2n La persona titular de la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament
Sostenible del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
3r La persona titular d’una altra direcció general del Ministeri d’Afers Exteriors,
Unió Europea i Cooperació, designada lliurement per la persona titular del Ministeri.
4t Dos funcionaris del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació,
designats lliurement per la persona titular del Ministeri, amb rang de sub-direcció
general o equivalent.
5è La persona titular de la Secretaria General del Tresor i Finançament
Internacional del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
6è La persona titular de la Direcció General de Comerç Internacional i
Inversions del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
7è Dos representants del Ministeri d’Hisenda, amb rang mínim de direcció
general, designats pel seu titular.
8è En representació del personal, dues persones designades per les
organitzacions sindicals més representatives de l’Administració General de l’Estat.
c) Secretaria: la persona titular de la Secretaria General de l’Agència, que
assisteix a les reunions amb veu però sense vot.»
Quatre.

L’apartat 3 de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«3. Formen part d’aquesta Comissió la persona titular de la Presidència, la
persona titular de la Direcció de l’Agència i una tercera persona designada pel Ple
del Consell Rector entre els seus membres. Actua com a Secretaria de la Comissió,
amb veu però sense vot, la persona titular de la Secretaria General de l’Agència.»
Cinc.

L’apartat 2 de l’article 14 queda redactat de la manera següent:

«2. La persona titular de la Direcció té la consideració d’alt càrrec, amb rang
de subsecretaria, de conformitat amb el que preveu l’article 1.2.d) de la Llei 3/2015,
de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de
l’Estat, amb els efectes que aquesta recull i els altres que li siguin aplicables en
relació amb la consideració esmentada.»
Sis.

L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«Article 16.

El Consell Assessor.

1. El Consell Assessor és l’òrgan consultiu de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
2. El Consell Assessor està integrat per dotze persones, totes elles
reconegudes per la seva experiència i coneixements en camps relacionats amb la
cooperació internacional i el desenvolupament. El seu nomenament i cessament els
efectua la persona titular de la Presidència del Consell Rector, per a la qual cosa ha
d’escoltar les propostes dels seus integrants.
3. La Presidència l’exerceix la persona titular de la Presidència de l’Agència. La
persona titular de la Direcció de l’Agència supleix la persona titular de la Presidència
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de l’Agència en els casos d’absència, vacant o malaltia, així com en els casos en què
se n’hagi declarat l’abstenció o recusació.
4. El Consell Assessor s’ha de reunir almenys amb una periodicitat anual.
5. 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.»
Article segon. Modificació del Reial decret 1460/2009, de 28 de setembre, sobre
organització i funcionament del Fons de cooperació per a aigua i sanejament.
El Reial decret 1460/2009, de 28 de setembre, sobre organització i funcionament del
Fons de cooperació per a aigua i sanejament, queda modificat de la manera següent:
U.

L’article 1 queda redactat de la manera següent:
«El present Reial decret té per objecte regular el Fons de cooperació per a aigua
i sanejament (FCPJ) (d’ara endavant, el Fons de cooperació per a aigua i sanejament
o el Fons), creat a la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 51/2007, de 26
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008.»

Dos.

L’apartat 3 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«3. El Comitè Executiu del Fons de cooperació per a aigua i sanejament, adscrit
al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació a través de la Secretaria
d’Estat de Cooperació Internacional, està compost pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la Secretaria d’Estat de Cooperació
Internacional.
b) Vicepresidència primera: la persona titular de la Direcció de l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que
supleix la persona titular de la Presidència en els casos d’absència, vacant o
malaltia, així com en els casos en què se n’hagi declarat l’abstenció o recusació.
c) Vicepresidència segona: la persona titular de la Secretaria General del Tresor
i Finançament Internacional del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
d) Vocals:
1r La persona titular de la Direcció de Cooperació per a l’Amèrica Llatina i el
Carib de l’AECID.
2n La persona titular de la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament
Sostenible, del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
3r La persona titular de la Direcció General de Comerç Internacional i
Inversions del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
4t La persona titular de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
5è Una persona, amb rang mínim de sub-direcció general, en representació de
l’Institut de Crèdit Oficial, designada per la persona titular de la Presidència de
l’Institut de Crèdit Oficial.
6è La persona titular de la Direcció del Departament del Fons de cooperació
per a aigua i sanejament de l’AECID, que, a més, exerceix les funcions de secretaria
de l’òrgan.
7è La persona titular de la Secretaria General Iberoamericana, que assisteix a
les reunions del Comitè Executiu amb veu però sense vot.»
Tres.

L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«1. Per a l’assessorament de l’Oficina del Fons de cooperació per a aigua i
sanejament hi ha un Consell Assessor, adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió
Europea i Cooperació a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional.
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2. El Consell Assessor està constituït per un màxim de quaranta membres
designats per la persona titular de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional,
que el presideix.
Formen part del Consell Assessor persones de reconegut prestigi, espanyoles i
iberoamericanes, expertes en l’àmbit de l’aigua, el sanejament i els recursos hídrics.
També formen part d’aquest Consell Assessor representants dels actors
espanyols relacionats amb la cooperació per al desenvolupament en el sector de
l’aigua. Entre aquests, que han de suposar almenys la meitat dels membres, s’hi
han d’incloure representants d’organitzacions no governamentals de
desenvolupament i fundacions amb una àmplia experiència en el sector de l’aigua i
el sanejament, d’operadors i gestors dels serveis d’aigua i sanejament,
d’organitzacions empresarials, universitats, i de l’Administració pública relacionada
amb el sector.
Exerceix les funcions de secretaria i ponència la persona titular de la Direcció
del Departament del Fons de cooperació per a aigua i sanejament.
3. El Consell compta, així mateix, amb l’assessorament tècnic de la Secretaria
Tècnica Permanent (STP) de la Conferència de Directors Iberoamericans de l’Aigua
(CODIA).
4. Entre les seves funcions hi ha: analitzar i emetre dictàmens sobre les
operacions que es duguin a terme amb càrrec al Fons, així com assessorar i
proposar línies d’actuació a l’Oficina del Fons de cooperació per a aigua i
sanejament, sobre la base dels objectius acordats internacionalment en aquesta
matèria. Per a això, el Consell s’ha de dotar d’un grup de treball de composició
reduïda que es reuneixi amb una periodicitat trimestral, independentment de les
reunions que, amb caràcter extraordinari, pugui convocar l’Oficina.
5. El Consell Assessor s’ha de reunir almenys un cop l’any i el seu funcionament
està sotmès a les normes per les quals es regeixen els òrgans col·legiats, segons el
que estableix la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.»
Article tercer. Modificació del Reial decret 597/2015, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Fons per a la promoció del desenvolupament.
Primer.
La disposició addicional tercera del Reial decret 597/2015, de 3 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Fons per a la promoció del desenvolupament, queda redactada
de la manera següent:
«Disposició addicional tercera.

Pla inicial d’avaluacions.

En el primer semestre de l’any 2021, l’Oficina del FONPRODE i la Direcció
General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible del Ministeri d’Afers
Exteriors, Unió Europea i Cooperació han de definir, conjuntament, el primer pla
d’avaluacions biennal que regula l’article 21 del Reglament aprovat per aquest Reial
decret.»
Segon.
El Reglament del Fons per a la promoció del desenvolupament, aprovat pel Reial
decret 597/2015, de 3 de juliol, queda modificat de la manera següent:
U.

L’article 1 queda redactat de la manera següent:
«L’objecte d’aquest Reglament és completar i concretar el marc jurídic que
estableix la Llei 36/2010, de 22 d’octubre, del Fons per a la promoció del
desenvolupament, que ha de guiar les actuacions relacionades amb el Fons per a la
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promoció del desenvolupament (FCPJ) (d’ara endavant, el FONPRODE), així com
regular el conjunt d’accions encaminades al desenvolupament del FONPRODE,
com a instrument de cooperació al desenvolupament, la finalitat del qual és
l’erradicació 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 en els països empobrits.»
Dos.

L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«2. El màxim òrgan responsable de la gestió del FONPRODE és el Ministeri
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que exerceix aquesta responsabilitat
a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional (d’ara endavant SECI)
i l’AECID, òrgan al qual s’adscriuen l’Oficina del FONPRODE i el Comitè Executiu
del FONPRODE.»
Tres.

La lletra a) de l’apartat 2 de l’article 6 queda redactada de la manera següent:

«a) Planificar, identificar i negociar les operacions susceptibles de rebre
finançament del FONPRODE d’acord amb els criteris que estableix la Llei 36/2010,
de 22 d’octubre. Quan la identificació involucri institucions financeres internacionals,
aquesta s’ha de portar a terme conjuntament amb la Secretaria General del Tresor i
Finançament Internacional del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Per maximitzar l’impacte en el desenvolupament, la negociació d’aquestes
operacions s’ha de portar a terme tenint en compte la coherència amb l’estratègia
d’Espanya en la institució corresponent.»
Quatre. Les lletres l), m) i n) de l’apartat 2 de l’article 6 queden redactades de la
manera següent:
«l) Facilitar a la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible
del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació la informació necessària
per efectuar l’avaluació en els termes que estableix l’article 21.
m) Facilitar a la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible
del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació la informació necessària
per cobrir les necessitats d’informació quantitativa o qualitativa, sorgides dels
requeriments nacionals o internacionals, com poden ser l’informe al CAD o altres
compromisos subscrits per a la millora de la transparència com el report a la
Iniciativa internacional per a la transparència de l’ajuda (IATI, en les seves sigles en
anglès).
n) Elaborar, conjuntament amb la Direcció General de Polítiques de
Desenvolupament Sostenible del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i
Cooperació, l’informe anual que el Govern ha de remetre al Congrés i al Senat, al
qual es refereix l’article 12 de la Llei 36/2010, de 22 d’octubre.»
Cinc.

L’apartat 1 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«1. El Comitè Executiu del Fons per a la promoció del desenvolupament (d’ara
endavant, Comitè Executiu) és un òrgan adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió
Europea i Cooperació a través de la SECI.»
Sis.

L’apartat 3 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:
«3.

El Comitè Executiu del FONPRODE té la composició següent:

a) Presidència: la persona titular de la SECI, la suplència de la qual correspon
a la persona titular de la Vicepresidència primera en casos de vacant, absència,
malaltia o altres causes legals, o a la persona titular de la Vicepresidència segona
en cas d’indisponibilitat de l’anterior.
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b) Vicepresidència primera: la persona titular de la Direcció de l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
c) Vicepresidència segona: la persona titular de la Direcció General de Polítiques
de Desenvolupament Sostenible, del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea
i Cooperació.
d) Vocals, tots ells amb veu i vot:
1r La persona titular de la Direcció General de Política Exterior i de Seguretat
del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
2n La persona titular de la Direcció General de Nacions Unides, Organismes
Internacionals i Drets Humans del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i
Cooperació.
3r La persona titular de la Direcció de Cooperació Multilateral, Horitzontal i
Financera de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
4t Dues persones titulars de direccions de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament, designades per la Presidència de l’Agència.
5è La persona titular de la Direcció General de Diplomàcia Econòmica del
Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
6è La persona titular de la Direcció del Gabinet de la SECI del Ministeri d’Afers
Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
7è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació del
Gabinet de la Presidència del Govern, designada pel seu titular.
8è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació del
Ministeri d’Hisenda, designada pel seu titular.
9è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació del
Ministeri d’Educació i Formació Professional, designada pel seu titular.
10è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació de la
Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, designada
pel seu titular.
11è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, designada pel seu titular.
12è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació del
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, designada pel seu
titular.
13è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació de la
Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa del Ministeri d’Afers Econòmics
i Transformació Digital, designada pel seu titular.
14è La persona titular de la Secretaria General del Tresor i Finançament
Internacional del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
15è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació del
Ministeri de Sanitat, designada pel seu titular.
16è Una persona, amb rang mínim de direcció general, en representació de la
Secretaria General d’Innovació del Ministeri de Ciència i Innovació, designada pel
seu titular.
17è Una persona, amb rang mínim de sub-direcció general, en representació
de l’Institut de Crèdit Oficial, designada per aquest Institut d’acord amb els seus
procediments interns.
18è La persona titular de l’Oficina del FONPRODE, que actua com
a Secretaria.
e) Una persona en representació de la Companyia Espanyola de Finançament
del Desenvolupament (COFIDES), amb veu però sense vot.»
Set.

La lletra o) de l’apartat 3 de l’article 8 queda redactada de la manera següent:

«o) Facilitar a l’Oficina del FONPRODE i a la Direcció General de Polítiques de
Desenvolupament Sostenible del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i
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Cooperació la informació necessària per cobrir les necessitats d’informació
quantitativa o qualitativa sorgides dels requeriments internacionals, com poden ser
l’informe al CAD o altres compromisos subscrits per a la millora de la transparència
com ara l’informe a la Iniciativa internacional per a la transparència de l’ajuda (IATI,
en les seves sigles en anglès).»
Vuit.

Els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article 11 queden redactats de la manera següent:

«2. Prèviament a la identificació d’una acció, l’Oficina del FONPRODE ha de
portar a terme una selecció de possibles operacions a identificar, tant des del punt
de vista geogràfic com sectorial. Per portar a terme aquest procés, l’Oficina
del FONPRODE ha de consultar les unitats de l’AECID afectades i la SECI. En
aquest procés s’ha de consultar la unitat competent en matèria de deute extern,
segons la Llei 38/2006, de 7 de desembre, reguladora de la gestió del deute extern.
Fruit d’aquest procés, l’Oficina ha d’elaborar una llista d’operacions a identificar, i hi
ha d’incloure una previsió de missions d’identificació a fer al llarg de l’any següent.
3. El procés d’identificació d’una acció s’inicia a instància de l’Oficina
del FONPRODE, sobre la base de les previsions efectuades. Així mateix, en virtut
dels articles 2.3.c) i 4 de la Llei 36/2010, de 22 d’octubre, la SECI pot encarregar
amb càrrec al FONPRODE, per iniciativa pròpia o a proposta d’altres òrgans i
unitats, la realització d’assistències tècniques i estudis de viabilitat amb el propòsit
d’identificar operacions susceptibles de ser finançades amb càrrec al FONPRODE,
que ha d’autoritzar el Comitè Executiu.
4. La identificació de les operacions l’ha de fer el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió
Europea i Cooperació, a través de la SECI i de l’AECID, així com per COFIDES. Per
a la identificació de les operacions tenen el suport de les oficines tècniques de
cooperació i, si es considera necessari, també dels organismes multilaterals que
operin en els sectors o països identificats com a prioritaris en el Pla director de la
cooperació espanyola. COFIDES pot requerir el suport de les oficines econòmiques i
comercials a l’exterior segons el procediment que acordin l’AECID i la Direcció General
de Comerç Internacional i Inversions del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Quan
la identificació involucri institucions financeres internacionals, la identificació s’ha de
portar a terme conjuntament amb la Secretaria General del Tresor i Finançament
Internacional del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
5. Durant l’últim trimestre de cada any, l’Oficina del FONPRODE ha d’elaborar
el catàleg al qual es refereix l’article 6 de la Llei 36/2010, de 22 d’octubre. Aquest
catàleg ha de recollir les operacions que es preveu elevar al Comitè Executiu, i
posteriorment al Consell de Ministres, durant l’any següent. En concret, el catàleg
s’ha de compondre dels documents següents:
a) La llista d’operacions a identificar que esmenta l’apartat 2.
b) Una classificació de les operacions, incloent-hi les ja identificades, a
finançar amb càrrec al FONPRODE, l’elevació de les quals al Comitè Executiu
del FONPRODE es preveu efectuar al llarg de l’any següent, classificades per tipus
d’operació i zona geogràfica.
c) Una priorització de les operacions que preveu el catàleg establerta per
la SECI.»
Nou. L’apartat 6 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:
«6. L’elevació al Consell de Ministres de la sol·licitud d’autorització per a
operacions finançables pel FONPRODE correspon a la persona titular del Ministeri
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, en els termes que recull la Llei
36/2010, de 22 d’octubre. S’ha de tenir en compte que en el cas de les operacions
de l’article 3.1.e), f), g) i h) només es poden elevar per a la seva aprovació al Consell
de Ministres prèvia anàlisi per la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics. L’AECID, amb el suport de l’Oficina del FONPRODE, ha de remetre a
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la SECI els expedients corresponents a cadascuna de les operacions a elevar al
Consell de Ministres. Aquests expedients han de comprendre tota la documentació
facilitada al Comitè Executiu del FONPRODE, així com el certificat emès pel
secretari del Comitè esmentat en què consti la decisió presa per aquest òrgan.»
Deu. L’apartat 1 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:
«1. La subscripció dels convenis, acords de finançament i altra documentació
legal amb els beneficiaris s’ha de fer d’acord amb els articles 10, 11 i 14 de la Llei
36/2010, de 22 d’octubre. Sobre la base d’això, els òrgans competents per a aquesta
subscripció són:
a) L’Institut de Crèdit Oficial, en nom i representació del Govern espanyol i a
compte de l’Estat, en tots els casos excepte en els dos supòsits b) i c) següents.
b) El Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a través de la
SECI, quan es tracti d’una operació prevista a l’article 3.1.b).
c) El governador o governadora per Espanya a la institució financera
internacional corresponent, conjuntament amb la SECI, quan es tracti d’una operació
prevista a l’article 3.1.d).»
Onze. L’apartat 3 de l’article 20 queda redactat de la manera següent:
«3. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Oficina del FONPRODE ha de
mantenir informats i ha de comptar amb el suport dels òrgans competents, en
particular, les direccions de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament, les ambaixades d’Espanya i les oficines tècniques de cooperació,
la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible i la representació
permanent d’Espanya davant dels organismes internacionals de desenvolupament.»
Dotze.

L’apartat 1 de l’article 21 queda redactat de la manera següent:

«1. L’Oficina del FONPRODE i la Direcció General de Polítiques de
Desenvolupament Sostenible del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i
Cooperació han de definir, conjuntament i amb caràcter biennal, un pla en què es
recullin les avaluacions a fer durant el període esmentat, així com els termes de
referència de cada avaluació. S’habilita el Comitè Executiu per proposar així mateix
a la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible la realització
d’avaluacions. Del resultat de les avaluacions que la Direcció General de Polítiques
de Desenvolupament Sostenible hagi decidit fer, se n’ha de donar coneixement al
Comitè Executiu del FONPRODE abans que es faci públic.»
Tretze.

L’apartat 2 de l’article 23 queda redactat de la manera següent:

«2. La Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible del
Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha de fer públics a través del
seu portal de la cooperació espanyola els resultats de les assistències tècniques i
de les avaluacions efectuades sobre el FONPRODE.»
Disposició addicional única.

No increment de la despesa pública.

L’aplicació del present Reial decret no pot suposar cap augment net de les despeses
de personal i el funcionament dels òrgans col·legiats afectats s’ha d’atendre amb els
mitjans actualment disponibles de conformitat amb l’article 21 del Reial decret llei 2/2020,
de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit
del sector públic.
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Desplegament normatiu.

Es faculta la persona titular del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació
per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquest Reial decret.
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, 28 de juliol de 2020.
FELIPE R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,
CARMEN CALVO POYATO
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