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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12008 Reial decret 941/2010, de 23 de juliol, pel qual es modifica l’Estatut de l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament aprovat pel 
Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre.

El Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, disposa que correspon a 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament el foment, la 
gestió i l’execució de les polítiques públiques de cooperació internacional per al 
desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un desenvolupament 
sostenible als països en desenvolupament. Per la seva banda, l’article 17 de l’Estatut de 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament estableix 
l’estructura administrativa bàsica de l’Agència. I el Reial decret 822/2008, de 16 de maig, 
va modificar l’esmentat article 17, i va desenvolupar l’estructura administrativa bàsica de 
l’Agència.

Com a conseqüència de l’aplicació del Pla de racionalització de l’Administració General 
de l’Estat, és necessari abordar una reestructuració de l’AECID que compleixi el doble 
objectiu de reduir la seva estructura organitzativa i reorganitzar els recursos disponibles 
dotant l’Agència d’una estructura més àgil i flexible per al foment, gestió i execució de les 
polítiques públiques de cooperació internacional per al desenvolupament.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a proposta 
conjunta de la ministra de Presidència i de la ministra d’Economia i Hisenda, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 de juliol de 2010,

DISPOSO:

Article únic. 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 en els termes 
següents:

U. El paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 11 queda redactat de la forma següent:

«c) Exercir la direcció superior de l’Oficina d’Acció Humanitària i del Departament 
de Cooperació Multilateral.»

Dos. El paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la forma següent:

«b) Vocals.

Director/a de l’Agència, que ha de presidir les reunions en absència del 
president/a.

El director/a general de Planificació i Avaluació de Polítiques de Desenvolupament 
del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Dos directors generals més del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
designats lliurement pel ministre.

Dos funcionaris del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, designats 
lliurement pel ministre, amb rang de subdirector general o equivalent.
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En representació d’altres ministeris (amb nivell mínim de director/a general), el 
Consell Rector ha d’integrar quatre persones:

El director general de Finançament Internacional de la Secretaria d’Estat 
d’Economia del Ministeri d’Economia i Hisenda.

El director general de Comerç i Inversions de la Secretaria d’Estat de Comerç 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Un representant de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos del Ministeri 
d’Economia i Hisenda que ha de designar el seu titular.

Un representant del Ministeri de la Presidència que ha de designar el seu 
titular.

En representació dels treballadors, dos representants designats per les 
organitzacions sindicals més representatives de l’Administració General de 
l’Estat.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 17 queda redactat de la forma següent:

«2. Sota la dependència jeràrquica del director de l’Agència hi ha d’haver a 
Espanya:

La Direcció de cooperació per a l’Amèrica Llatina i el Carib;
La Direcció de cooperació per a l’Àfrica, l’Àsia i Europa oriental;
La Direcció de cooperació sectorial i multilateral;
La Direcció de relacions culturals i científiques;
La Secretaria general.

Les seves funcions, referides en els seus àmbits territorials respectius, sectorials 
o funcionals, a les que estableix el capítol II del present Estatut per a l’Agència, són 
les següents:

a) Correspon a la Direcció de cooperació amb l’Amèrica Llatina i el Carib 
fomentar, gestionar i executar les polítiques públiques de cooperació internacional 
per al desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un 
desenvolupament humà sostenible als països de l’Amèrica Llatina i el Carib, sense 
perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments 
ministerials.

El director ha de dirigir i coordinar dos departaments: el de cooperació amb 
Centreamèrica, Mèxic i el Carib i el de cooperació amb els països andins i el Con 
Sud.

b) Correspon a la Direcció de cooperació amb l’Àfrica, l’Àsia i Europa oriental 
fomentar, gestionar i executar les polítiques públiques de cooperació internacional 
per al desenvolupament, adreçades a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un 
desenvolupament humà sostenible als països de l’Àfrica, l’Àsia i Europa oriental, 
sense perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments 
ministerials.

El director ha de dirigir i coordinar tres departaments: el de cooperació amb 
l’Àfrica subsahariana, el de cooperació amb la Mediterrània i el Món Àrab i el de 
cooperació amb l’Àsia i Europa oriental.

c) Correspon a la Direcció de cooperació sectorial i multilateral fomentar, 
gestionar i executar les polítiques públiques de cooperació internacional per al 
desenvolupament en l’àmbit sectorial i multilateral i assegurar la concertació de les 
polítiques de desenvolupament sectorials amb altres agències multilaterals, 
especialment en l’àmbit de la Unió Europea i del sistema de Nacions Unides, en 
coordinació estreta amb els òrgans competents del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, així com representar l’AECID en les relacions que sobre la matèria 
s’estableixin amb els diferents departaments ministerials.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 181  Dimarts 27 de juliol de 2010  Secc. I. Pàg. 3

Aquesta Direcció ha de gestionar, executar i administrar el Fons de Cooperació 
per a Aigua i Sanejament creat per la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 
51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2008, 
realitzant les funcions establertes reglamentàriament.

En l’exercici de les seves funcions, el Fons de Cooperació per a Aigua i 
Sanejament ha d’actuar en col·laboració amb la Direcció General de Planificació i 
Avaluació de Polítiques per al Desenvolupament de la Secretaria d’Estat de 
Cooperació Internacional i amb els diferents departaments amb competències en 
l’àmbit de la política de cooperació internacional per al desenvolupament, amb 
respecte al que estableix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional 
per al desenvolupament.

El director/a de cooperació sectorial i multilateral ha de dirigir i coordinar tres 
departaments: el de cooperació sectorial i de gènere; el d’Organitzacions No 
Governamentals de Desenvolupament (ONGD) i el del Fons de Cooperació per a 
Aigua i Sanejament.

d) Correspon a la Direcció de relacions culturals i científiques fomentar, 
gestionar i executar les polítiques públiques de cooperació cultural per al 
desenvolupament; la gestió dels serveis culturals de l’AECID; la cooperació en 
l’àmbit de la capacitació de capital humà; la cooperació universitària i científica al 
desenvolupament; les relacions i convenis internacionals en l’àmbit cultural i científic; 
i les competències atribuïdes al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació per a la 
promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres 
països, sense perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments 
ministerials.

El director ha de dirigir i coordinar tres departaments: el de cooperació i promoció 
cultural, el de cooperació universitària i científica i el de coordinació de relacions 
culturals i científiques.

e) Correspon a la Secretaria General el desenvolupament de les funcions 
relatives a la gestió i administració dels recursos humans, inclosa la formació 
d’aquests, la gestió dels mitjans economicofinancers, informàtics, logístics i materials, 
així com la contractació, organització i producció normativa, assessorament, qualitat, 
inspecció, arxivament i registre, en estreta coordinació amb les unitats competents 
del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, amb la finalitat de prestar el suport 
necessari als òrgans i unitats de l’Agència per al compliment de les seves funcions.

El secretari general ha de dirigir i coordinar tres departaments: el de recursos 
humans, conciliació i serveis generals; el de gestió econòmica, financera i 
pressupostària i el de sistemes i tecnologies de la informació.»

Quatre. L’apartat 8 de l’article 17 queda redactat de la forma següent:

«8. El director de l’Agència pot delegar en els directors/es de cooperació 
geogràfica, sectorial i multilateral, relacions culturals i científiques, secretari/ària 
general i en el cap de l’Oficina d’acció humanitària la direcció, coordinació i 
interlocució de l’estructura de centres a l’exterior. En aquest cas, per delegació, la 
relació entre la seu central de l’AECID i les Oficines Tècniques de Cooperació, els 
Centres de Formació i els Centres Culturals l’han de portar els esmentats directors/
es i el cap de l’Oficina d’Acció Humanitària, els quals poden enviar en l’exercici de 
les seves funcions en els seus respectius àmbits, en nom del director de l’Agència, 
comunicacions i instruccions formals adreçades als coordinadors de les OTC i als 
directors de centres de formació i culturals.»

Cinc. El paràgraf a de l’apartat 1 de l’article 38 queda redactat de la forma següent:

«1. Tenen la consideració de personal directiu de l’Agència:

a) A Espanya, el director/a de cooperació per a l’Amèrica Llatina i el Carib i els 
responsables dels seus dos departaments; el director/a de cooperació per a l’Àfrica, 
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l’Àsia i Europa oriental i els responsables dels seus tres departaments; el director/a 
de cooperació sectorial i multilateral i els responsables dels seus tres departaments; 
el director/a de relacions culturals i científiques i els responsables dels seus tres 
departaments; el cap de l’Oficina d’Acció Humanitària i el responsable del 
departament d’emergència i postconflicte; el secretari/ària general de l’agència i els 
responsables dels seus tres departaments; el responsable del departament de 
cooperació multilateral i el director/a del gabinet tècnic del director de l’Agència.

Els llocs directius corresponents als directors geogràfics, director/a de relacions 
culturals i científiques, i secretari/ària general han de ser coberts per funcionaris de 
carrera. Els llocs corresponents al director de cooperació sectorial i multilateral i al 
cap de l’Oficina d’Acció Humanitària han de ser coberts en règim laboral, mitjançant 
contractes d’alta direcció entre titulats superiors i atenent criteris de competència 
professional i experiència.

Els llocs directius corresponents als departaments següents han de ser coberts 
per funcionaris de carrera: els departaments de les direccions geogràfiques en la 
seva totalitat; els departaments de la secretaria general en la seva totalitat; els 
departaments de cooperació universitària i científica i coordinació de relacions 
culturals i científiques; el departament de cooperació d’Organitzacions No 
Governamentals de Desenvolupament i el departament del Fons de Cooperació per 
a Aigua i Sanejament. També ha de ser cobert per un funcionari públic el lloc de 
director del Gabinet del Director de l’Agència.

Han de ser coberts en règim laboral, mitjançant contractes d’alta direcció entre 
titulats universitaris superiors i atenent criteris de competència professional i 
experiència, els llocs directius dels departaments següents: emergència i 
postconflicte; cooperació sectorial i de gènere; cooperació multilateral i cooperació i 
promoció cultural.»

Sis. L’apartat 2 de l’article 38 queda redactat de la forma següent:

«2. Formen part de l’equip directiu de l’Agència: el director/a; el director/a de 
cooperació per a l’Amèrica Llatina i el Carib; el director/a de cooperació per a l’Àfrica, 
l’Àsia i Europa oriental; el director/a de cooperació sectorial i multilateral; el director/a 
de relacions culturals i científiques; el secretari/ària general de l’agència, i el cap de 
l’Oficina d’Acció Humanitària.»

Disposició addicional primera. Supressió d’òrgans directius.

Queda suprimida la Direcció de l’Oficina del Fons de Cooperació per a Aigua i 
Sanejament.

Disposició addicional segona. Referències als òrgans directius.

Les referències de l’ordenament jurídic als òrgans suprimits per aquest Reial decret 
s’han d’entendre realitzades als que per aquesta mateixa norma es creen, els substitueixen 
o n’assumeixen les competències.

Disposició addicional tercera. Disposicions.

S’autoritza l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
perquè, previ compliment dels tràmits que siguin preceptius, dicti totes les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició addicional quarta. Delegació de competències.

Les delegacions de competències, atorgades pels diferents òrgans de l’Agència i no 
revocades fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, continuen sent vàlides i 
en poden fer ús els òrgans competents per raó de la matèria que substitueixin els delegats, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 181  Dimarts 27 de juliol de 2010  Secc. I. Pàg. 5

fins que siguin expressament revocades o novament atorgades als diferents òrgans 
resultants de l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix el present Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, el 23 de juliol de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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