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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
1010 Reial decret 1797/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

del Fons per a la Internacionalització de l’Empresa.

La Llei 11/2010, de 28 de juny, de reforma del sistema de suport financer a la 
internacionalització de l’empresa espanyola, ha permès l’adaptació dels instruments de 
suport financer oficial a la internacionalització en línia amb els nous reptes i necessitats de 
les empreses espanyoles en un marc de més competència en el comerç internacional. La 
creació mitjançant l’esmentada Llei del Fons per a la internacionalització de l’empresa 
(d’ara endavant FIEM) ha donat resposta a les exigències derivades de l’aprovació de la 
Llei 38/2006, de 7 de desembre, reguladora de la gestió del deute extern, que va donar 
peu a una profunda reforma del Fons d’ajuda al desenvolupament.

El FIEM es nodreix amb les dotacions que es consignin en les lleis de pressupostos 
generals de l’Estat, a través del pressupost del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. A 
aquesta dotació s’hi han de sumar els recursos procedents dels reemborsaments o 
cessions oneroses de préstecs i crèdits concedits, 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 en la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat, s’ha de desemborsar i transferir a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), agent financer 
de l’Estat.

Aquest instrument respon a les noves necessitats que, en matèria de suport financer 
oficial a la internacionalització, s’han detectat arran de la recent crisi econòmica i financera, 
que ha fet evident la necessitat de reforçar i flexibilitzar el suport oficial a les operacions 
d’internacionalització de l’empresa espanyola.

Així, l’objecte del FIEM és promoure les operacions d’exportació de béns i serveis de 
les empreses espanyoles, així com la inversió directa espanyola a l’exterior, de manera 
que el FIEM té com a objectiu fomentar la internacionalització de les empreses espanyoles 
atorgant per als seus projectes unes condicions de finançament capaces de millorar la 
competitivitat de la seva oferta.

La llei esmentada preveu les principals línies reguladores del nou instrument per a la 
internacionalització de l’economia espanyola, objectiu al qual les empreses en general i, 
particularment, les petites i mitjanes empreses poden contribuir de manera rellevant. Per 
això, és convenient que el desplegament reglamentari sistematitzi i concreti les condicions 
objecte de desplegament que preveu la Llei 11/2010, de 28 de juny. A aquests efectes, la 
disposició final segona de la Llei 11/2010, de 28 de juny, autoritza el Govern per aprovar el 
desplegament reglamentari del FIEM amb la finalitat de completar la regulació del Fons en 
aspectes com ara les combinacions d’atorgament del FIEM juntament amb altres actuacions 
de caràcter financer o com les estipulacions relatives a la gestió, incloses les condicions 
financeres dels crèdits, el finançament de les despeses locals, la participació de material 
estranger o el finançament de comissions comercials, així com qualsevol altra circumstància 
que s’ha de tenir en compte en les operacions amb càrrec al FIEM.

El Reglament que s’aprova mitjançant el present Reial decret es compon de trenta 
articles estructurats en cinc capítols.

El capítol I conté les disposicions generals del Reglament, que són les relatives a 
l’objecte i naturalesa del FIEM i així mateix als principis aplicables a l’instrument.

El capítol II recull les actuacions objectiu del FIEM, i especifica les operacions i projectes 
finançables amb càrrec al Fons.

El capítol III defineix els requisits i les obligacions exigibles als beneficiaris i als 
adjudicataris del FIEM, així com els principis aplicables a la selecció i adjudicació de 
projectes i els objectius que ha de complir tota adjudicació. Així mateix, es concreta el 
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règim de les garanties del finançament reemborsable amb càrrec al FIEM i que han de 
complir els beneficiaris.

El capítol IV recull dues definicions fonamentals amb vista a la valoració de les 
operacions finançables amb càrrec al FIEM: el «valor del contracte comercial o d’exportació» 
i el «valor dels béns i serveis exportats». En aquest capítol, així mateix, s’enumera la 
tipologia de modalitats de finançament amb càrrec al FIEM, centrada en tres categories 
fonamentals com són, d’una banda, els crèdits, préstecs i línies de crèdit reemborsables 
en condicions comercials, d’altra banda, els crèdits, préstecs i línies de crèdit reemborsables 
en condicions concessionals i, finalment, el denominat finançament no reemborsable. A 
continuació, es detallen les característiques i les condicions financeres a les quals estan 
subjectes les modalitats de finançament esmentades.

Finalment, el capítol V està dedicat a la regulació de la gestió del FIEM, gestió en la 
qual, sense perjudici de les funcions atribuïdes al secretari d’Estat de Comerç Exterior o al 
director general de Comerç i Inversions, compleix un paper fonamental el Comitè del Fons 
per a la internacionalització de l’empresa (Comitè del FIEM), la composició, funcionament 
i funcions del qual figuren desenvolupades en aquest capítol V.

Aquest Reial decret, que ha estat objecte del preceptiu tràmit d’audiència, així mateix 
ha estat informat per la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Aquest Reial decret troba el seu fonament legal en les habilitacions per al desplegament 
reglamentari que contenen els articles 4.2, 5.5, 6, 7.4 i 8.1 i l’anteriorment esmentada 
disposició final segona de la Llei 11/2010, de 28 de juny, de reforma del sistema de suport 
financer a la internacionalització de l’empresa espanyola.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia del vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial i Administració 
Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió de 30 de desembre de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament del Fons per a la internacionalització de l’empresa 
(FIEM).

S’aprova el Reglament del Fons per a la internacionalització de l’empresa (FIEM), el 
text del qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. Cost econòmic.

L’aplicació de les previsions incloses en aquest Reial decret no suposa augment de la 
despesa pública, atès que el funcionament del Comitè del Fons per a la internacionalització 
de l’empresa (Comitè del FIEM) s’ha de dur a terme amb els recursos humans i els mitjans 
materials existents.

Disposició transitòria única. Obligacions adquirides amb anterioritat.

Les obligacions i els compromisos assumits en el marc de programes financers amb 
tercers països o de caràcter general o sectorial, així com els acords establerts pel Consell 
de Ministres amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, mantenen la seva 
vigència en els termes acceptats i poden ser executats i finançats amb càrrec al FIEM 
sempre que es tracti d’operacions i projectes que responguin als criteris inclosos en el 
capítol II del Reglament que s’aprova mitjançant el present Reial decret.

En tot cas, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 11/2010, de 28 de 
juny, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta, els actius i passius del Fons d’ajuda al 
desenvolupament (FAD), així com els corresponents drets i obligacions, són transferits al 
balanç del Fons per a la internacionalització de l’empresa, amb l’excepció dels actius i 
passius que siguin atribuïbles a operacions aprovades amb càrrec FAD a iniciativa del 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació des de l’1 de gener de 2006, i del Ministeri 
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d’Economia i Hisenda, que ha de transferir tots els actius i passius del FAD atribuïbles a 
operacions a iniciativa del dit Departament al balanç d’aquest Ministeri.

Disposició final primera. Títols competencials.

El present Reial decret es dicta a l’empara de les competències que l’Estat té atribuïdes 
pels articles 149.1.10a i 14a de la Constitució, en matèria de comerç exterior i hisenda 
general, i deute de l’Estat, respectivament.

Disposició final segona. Habilitació per a l’adaptació del Reglament del Fons.

1. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç pot adaptar, mitjançant una ordre 
ministerial, amb el previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, 
les disposicions del Reglament del Fons per a la internacionalització de l’empresa (FIEM) 
relatives a les característiques i a les condicions financeres dels crèdits, préstecs o línies 
de crèdit reemborsables en condicions comercials o concessionals a les exigències 
derivades de les modificacions o dels canvis acordats en l’àmbit del Consens de l’OCDE.

2. Així mateix, el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç pot completar i desplegar 
mitjançant una ordre ministerial les disposicions d’aquest Reglament per assegurar-ne el 
bon funcionament i l’adequació als objectius d’aquest, amb el previ acord de la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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REGLAMENT DEL FONS PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA (FIEM)

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i naturalesa del Fons per a la internacionalització de l’empresa.

1. El Fons per a la internacionalització de l’empresa (FIEM) és l’instrument per al 
finançament de suport oficial a la internacionalització de l’empresa espanyola, gestionat 
pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de la Secretaria d’Estat de Comerç 
Exterior.

Per tal com es tracta d’un fons sense personalitat jurídica, el règim pressupostari, 
economicofinancer, comptable i de control del Fons per a la internacionalització de 
l’empresa es regeix d’acord amb el que estableixen l’article 2.2 i la disposició addicional 
catorzena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

2. L’objecte del FIEM és promoure les operacions d’exportació de béns i serveis de 
les empreses espanyoles, incloses la transferència i la implantació de tecnologia espanyola 
a l’exterior, així com les d’inversió espanyola directa a l’exterior.

3. Els recursos compromesos i desemborsats en cada exercici amb càrrec al FIEM 
no poden ser considerats en cap cas com a ajuda oficial al desenvolupament (AOD).

4. En els casos en què així ho reculli la normativa de la Unió Europea sobre crèdit a 
l’exportació amb suport oficial, els recursos del FIEM no es poden dedicar a promoure 
operacions d’exportació a països membres de la Unió Europea.

Article 2. Principis rectors de la gestió del Fons per a la internacionalització de 
l’empresa.

La gestió del FIEM és conforme amb els principis següents:

1. Coherència i integració amb la resta de polítiques: la gestió del Fons és coherent 
amb els convenis signats i ratificats pel Govern d’Espanya, amb el marc d’actuació de les 
diferents polítiques espanyoles, en particular amb les polítiques de creació d’ocupació i 
promoció de l’activitat empresarial, i amb el principi de coherència de polítiques per al 
desenvolupament.

2. La internacionalització de l’economia espanyola com a objecte del Fons: dins 
d’aquest marc, les decisions relatives al Fons, en particular les relatives al finançament de 
projectes o operacions, tenen com a objectiu el suport i el foment de la internacionalització 
de l’economia espanyola.

3. Coordinació: les decisions i accions del Departament ministerial competent són 
conformes amb el principi de lleialtat institucional que recull l’article 4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

4. Complementarietat amb l’actuació del mercat: el suport públic a la internacionalització 
de l’empresa espanyola derivat de la gestió d’aquest Fons és complementari, mai 
substitutiu, de l’activitat del mercat privat.

5. Coherència amb el marc normatiu internacional: la gestió del Fons és compatible 
amb el marc normatiu internacional vigent.

6. El gestor del Fons ha de vetllar, amb tots els mitjans al seu abast, per l’eficient 
utilització dels recursos públics, i ha d’avaluar l’impacte de les operacions realitzades i la 
seva adequació als fins que persegueix el Fons.
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CAPÍTOL II

Actuacions amb càrrec al FIEM

Article 3. Operacions, projectes i actuacions finançables amb càrrec al FIEM.

1. El FIEM ha de finançar les operacions i els projectes d’interès especial per a 
l’estratègia d’internacionalització de l’economia espanyola, així com les assistències 
tècniques que aquestes operacions i projectes requereixin tant en països desenvolupats 
com en països en vies de desenvolupament.

2. Així mateix, amb càrrec al FIEM es poden finançar assistències tècniques i 
consultories d’interès especial per a l’estratègia d’internacionalització, destinades a 
l’elaboració d’estudis de viabilitat econòmica o tècnica, estudis relacionats amb la 
modernització de sectors econòmics o regions, així com consultories destinades a la 
modernització institucional de caràcter econòmic, en països d’especial interès per a les 
empreses espanyoles.

3. La Secretaria d’Estat de Comerç Exterior, a través de la Direcció General de 
Comerç i Inversions ha de garantir, amb tots els mitjans al seu abast, l’eficaç i eficient 
utilització dels recursos del Fons, per a la qual cosa es poden finançar, amb càrrec al 
mateix Fons, les actuacions i serveis tècnics i encàrrecs de gestió que es considerin 
oportuns.

4. Les operacions, projectes i actuacions a què es refereixen els apartats anteriors 
són els que estableixen els articles següents d’aquest capítol.

Article 4. Exportació de béns i/o serveis.

1. Són susceptibles d’obtenir suport financer els contractes d’exportació, incloses la 
transferència i implantació de tecnologia, de béns i/o serveis produïts o prestats en 
projectes d’interès per a la internacionalització de l’empresa espanyola.

2. Amb càrrec al FIEM no s’han de finançar operacions d’exportació de material de 
defensa, paramilitar i policial destinat a ser usat per exèrcits, forces policials i de seguretat 
o els serveis antiterroristes. Quant a la resta de material, pot ser finançat sempre que 
compleixi els controls legalment establerts.

3. Amb càrrec al FIEM tampoc s’han de finançar projectes vinculats a determinats 
serveis socials bàsics, com ara l’educació, la salut i la nutrició. Quant al subministrament 
de material o a la implantació de sistemes tecnològics, poden ser finançats en la mesura 
que les empreses subministradores no estiguin vinculades amb els organismes o entitats 
proveïdors de la prestació directa dels serveis socials indicats als destinataris finals 
d’aquests.

Article 5. Projectes d’inversió.

Són susceptibles d’obtenir suport financer complementari a altres fonts de finançament 
públiques o privades les operacions o projectes que impliquin la creació d’una societat o 
entitat de caràcter productiu o concessionari, o la participació en aquesta, com ara, entre 
d’altres, societats de propòsit específic, sempre que aquesta societat o entitat estigui 
participada, en la seva totalitat o en part, per una o diverses empreses espanyoles, i quan 
aquests projectes d’inversió repercuteixin en benefici de la internacionalització de 
l’economia espanyola.

Article 6. Assistències tècniques, consultories i estudis de viabilitat.

Amb caràcter general poden ser objecte de finançament les consultories i estudis 
d’interès especial per a l’estratègia d’internacionalització de l’economia espanyola. En 
particular, es poden finançar les assistències tècniques i consultories destinades a 
l’elaboració d’estudis de viabilitat i factibilitat econòmica, tècnica o operacional dels 
projectes, o al desenvolupament de plans marc de desenvolupament sectorial, geogràfic o 
regional, així com al disseny de la regulació o planificació de sectors i, en general, els 
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relacionats amb la modernització i l’enfortiment institucional de caràcter econòmic i 
administratiu, en països d’especial interès per a les empreses espanyoles.

Així mateix, es poden finançar estudis de preparació o avaluació per a projectes 
susceptibles de ser finançats amb càrrec al FIEM.

Article 7. Contribucions a organismes internacionals i finançament en el marc d’acords 
de col·laboració amb organismes internacionals i altres institucions.

1. Així mateix, amb caràcter excepcional i en coordinació amb el Departament 
ministerial competent es poden canalitzar recursos a través del FIEM a organismes 
internacionals, inclosos instruments i fons gestionats per aquests, sempre que la contribució 
corresponent tingui un clar interès comercial i que l’organisme receptor de la contribució 
atorgui la seva garantia quan el finançament sigui reemborsable.

2. Quan les operacions impliquin institucions financeres internacionals, tant la 
identificació com les diferents etapes posteriors, s’han de portar a terme amb la prèvia 
coordinació amb el Ministeri d’Economia i Hisenda.

3. Són susceptibles de rebre finançament amb càrrec al FIEM les operacions i 
projectes que es plantegin en el marc d’un acord de col·laboració amb organismes 
internacionals, en el qual també hi participin, si s’escau, institucions o entitats públiques o 
privades. Aquestes operacions han de ser d’interès per a la internacionalització de 
l’economia espanyola.

Article 8. Actuacions amb mitjans propis de l’Administració, suport tècnic i despeses de 
gestió.

1. Amb càrrec al FIEM es poden finançar les actuacions amb mitjans propis de 
l’Administració i els serveis tècnics i de gestió necessaris que tinguin com a objectiu 
assegurar la preparació, el desenvolupament i l’execució dels projectes que rebin 
finançament amb càrrec al FIEM.

Així mateix, es pot contractar, amb càrrec al FIEM, el control, el seguiment i l’avaluació 
dels diferents projectes i ajudes que hagin estat finançats o hagin de ser amb càrrec a 
l’esmentat Fons.

2. Les actuacions i serveis tècnics, els controls, els seguiments i les avaluacions 
esmentats a l’apartat anterior els pot realitzar directament el gestor del FIEM, a través de 
la Direcció General de Comerç i Inversions, o mitjançant el corresponent encàrrec de 
gestió a alguna de les entitats que tinguin atribuïdes la condició de mitjà propi i servei 
tècnic de l’Administració. Així mateix, es poden contractar amb un tercer amb subjecció al 
que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i la seva 
normativa de desplegament.

3. La Secretaria d’Estat de Comerç Exterior, a través de la Direcció General de 
Comerç i Inversions, i amb la prèvia proposta del Comitè del Fons per a la internacionalització 
de l’empresa (Comitè del FIEM), por subscriure convenis de col·laboració amb altres 
entitats nacionals com ara la Companyia Espanyola d’Assegurança de Crèdit a l’Exportació 
(CESCE) o la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (COFIDES), 
entre d’altres, per assegurar el bon desenvolupament i funcionament de l’instrument. Les 
despeses en què incorrin aquestes entitats en el desenvolupament de les activitats 
acordades en el respectiu conveni de col·laboració s’han de finançar amb càrrec al FIEM.

4. Per mitjà d’instruccions del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de la 
Direcció General de Comerç i Inversions, i en qualitat d’agent financer del FIEM, l’Institut 
de Crèdit Oficial (ICO) pot contractar amb càrrec al FIEM les assistències tècniques 
vinculades als projectes que preveu aquest Reglament.

5. Anualment, amb càrrec al FIEM i amb la prèvia autorització del Consell de Ministres, 
s’ha de compensar l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per les despeses en què incorri en el 
desenvolupament i l’execució de la funció que se li encomana com a agent financer segons 
el que preveu l’article 11 de la Llei 11/2010, de 28 de juny.
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CAPÍTOL III

Beneficiaris, garanties i adjudicataris

Article 9. Beneficiaris del finançament.

1. Els beneficiaris de finançament amb càrrec al Fons poden ser altres estats, 
administracions públiques regionals, provincials i locals estrangeres, institucions públiques 
estrangeres, així com empreses, agrupacions, consorcis d’empreses públiques i privades 
estrangeres tant de països desenvolupats com de països en vies de desenvolupament.

2. Així mateix, en coordinació amb el Departament ministerial competent, poden ser 
beneficiaris els organismes internacionals a què es refereix l’article 7 d’aquest Reglament, 
sempre que la contribució corresponent tingui un clar interès comercial per a la 
internacionalització de l’economia espanyola.

3. No es pot atorgar cap tipus de finançament reemborsable a països pobres que 
estiguin altament endeutats. En aquest sentit, els països que hagin assolit el punt de 
culminació de la iniciativa per a la reducció del deute dels països pobres altament endeutats, 
HIPC (en les seves sigles en anglès), només poden ser beneficiaris excepcionalment 
d’aquest tipus d’operacions reemborsables quan ho autoritzi expressament el Consell de 
Ministres, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics.

4. En cas d’incompliment de les condicions que preveu l’instrument de finançament, 
s’ha d’aplicar el que disposa l’article 13 de la Llei 11/2010, de 28 de juny.

Article 10. Garanties del finançament reemborsable amb càrrec al FIEM.

1. Els beneficiaris de finançament reemborsable amb càrrec al FIEM han de garantir 
les operacions creditícies aportant una garantia sobirana o d’un organisme internacional.

2. També es poden admetre com a garantia del finançament atorgat les garanties 
d’administracions públiques regionals, provincials i locals estrangeres, institucions 
públiques estrangeres o d’empreses públiques o privades estrangeres que tinguin solvència 
adequada.

Per garantir una adequada valoració de tots els elements que s’han de tenir en compte 
en el procés de presa de decisions, en aquests casos, la Secretaria d’Estat de Comerç 
Exterior, a través de la Direcció General de Comerç i Inversions, ha de sol·licitar un informe 
tècnic de valoració del risc de crèdit per un expert en la matèria, d’acord amb el que preveu 
l’article 8 apartat 3 d’aquest Reglament.

Aquest informe ha de valorar tant les garanties aportades com els possibles mecanismes 
de mitigació de risc que s’hi aportin, així com les qualificacions creditícies, en cas que n’hi 
hagi, emeses per entitats de qualificació registrades en la Unió Europea. També s’ha de 
valorar qualsevol altre tipus de garantia de solvència adequada que sigui suficient d’acord 
amb aquest article.

L’informe i les seves recomanacions s’han de trametre als membres del Comitè del 
FIEM perquè els valorin amb prou antelació a la celebració de la reunió en què es vulgui 
analitzar un projecte amb aquest tipus de garanties.

Article 11. Principis aplicables a la selecció i adjudicació de projectes.

1. El FIEM ha d’oferir suport financer preferentment a projectes adjudicats per licitació 
pública o internacional.

2. Es pot oferir suport financer amb càrrec al FIEM per a projectes adjudicats per 
altres procediments. En aquests casos, la Direcció General de Comerç i Inversions pot 
sol·licitar una auditoria de preus sobre les ofertes adjudicades.

3. Per a la identificació de projectes, el gestor del Fons ha de tenir en compte les 
necessitats prioritzades pel país beneficiari i les normes internacionals sobre el finançament 
de projectes.
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4. Correspon al gestor del Fons la selecció dels projectes a finançar amb càrrec al 
Fons i de comú acord amb els beneficiaris del finançament.

5. L’adjudicació dels projectes finançats amb càrrec al FIEM correspon al beneficiari 
del finançament.

6. Sense perjudici del procés d’aprovacions de les operacions i projectes finançats 
amb càrrec al FIEM que recull aquest Reglament, l’adjudicació de les esmentades 
operacions i projectes per part del beneficiari ha de disposar de la no-objecció de la Direcció 
General de Comerç i Inversions de la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior.

Article 12. Empreses adjudicatàries i estratègia d’internacionalització.

1. S’entén que una operació o projecte, assistència tècnica o consultoria és d’interès 
especial per a l’estratègia d’internacionalització quan promoguin la internacionalització de 
les empreses espanyoles en general i, particularment, de les petites i mitjanes empreses 
espanyoles, quan comportin la inversió directa o exportació de béns i serveis d’origen i 
fabricació espanyola en un percentatge prou significatiu del finançament o quan, en 
absència d’aquest requisit, es donin circumstàncies que justifiquin el dit interès.

S’entén que una operació o projecte és d’interès per a la internacionalització quan té 
un impacte positiu en les empreses, o bé perquè comporta l’exportació directa de béns i 
serveis, o bé perquè el projecte compleix determinades característiques que fan que la 
seva execució reverteixi en benefici clar per a les empreses. En especial, es considera 
l’impuls de la marca, la transferència de tecnologia, la contribució del projecte a la millora 
de la productivitat de les inversions a l’exterior, l’adquisició de crèdits de carboni, la 
fabricació d’equips subministrats per filials espanyoles en tercers països i la vinculació de 
l’operació amb contractes de concessió per a la prestació de serveis que comportin la 
inversió d’empreses espanyoles a l’exterior.

2. El FIEM pot proporcionar suport financer per preparar la subscripció de contractes 
o la convocatòria de projectes internacionals quan aquest suport sigui determinant per a la 
possible adjudicació o participació d’empreses espanyoles en aquests.

3. Es poden beneficiar del suport públic a la internacionalització de l’empresa 
espanyola encomanat al FIEM les empreses residents a Espanya, així com les seves 
filials, sucursals o participades no residents el control efectiu de les quals sigui de l’empresa 
resident. En aquests tres últims casos, el suport financer amb càrrec al FIEM ha de 
contribuir, en tot cas, a l’obtenció de valor afegit per a la societat resident.

Així mateix poden ser adjudicataris de projectes finançats amb càrrec al FIEM consorcis 
d’empreses amb participació d’empresa espanyola, sempre que el projecte finançat sigui 
d’interès per a la internacionalització de l’economia espanyola.

Excepcionalment es poden beneficiar del suport públic a la internacionalització de 
l’empresa espanyola encomanat al FIEM, altres empreses no residents, quan es donin 
circumstàncies que ho justifiquin des del punt de vista de la internacionalització de 
l’economia espanyola.

4. El gestor del FIEM ha de vetllar especialment per la internacionalització de les 
petites i mitjanes empreses espanyoles. Per a la consideració de petita i mitjana empresa 
(PIME) s’ha d’aplicar la definició que determini en cada moment la Unió Europea. Mentre 
no sigui objecte de modificació, cal atenir-se al que indica la Recomanació de la Comissió 
Europea 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites 
i mitjanes empreses (DOUE L 124, de 20 de maig de 2003).

5. En cas de subcontractació total o parcial del projecte, el Comitè del FIEM pot 
proposar la fixació d’un percentatge màxim de finançament de l’import del contracte 
subcontractat quan consideri que la subcontractació redueix l’interès del projecte per a la 
internacionalització de l’empresa espanyola.

Article 13. Obligacions dels adjudicataris.

1. Les empreses espanyoles que hagin estat seleccionades per a l’execució d’un 
projecte amb càrrec al FIEM han de certificar, com a requisit previ per poder prendre part 
en el projecte, que compleixen el que estableixen els acords internacionals subscrits per 
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Espanya en matèria de responsabilitat empresarial, drets laborals i d’igualtat de gènere i, 
en particular, els acords relatius a la lluita contra la corrupció i de caràcter mediambiental 
del Grup de Crèdit a l’Exportació de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE).

El compliment dels acords esmentats implica que no poden ser beneficiàries empreses 
que hagin contribuït a la violació dels drets humans, que hagin participat en pràctiques de 
corrupció o que hagin violat els acords en matèria de drets dels treballadors, de la infància 
o d’altres normes ètiques que suposin una contradicció amb els acords internacionals 
ratificats per Espanya.

2. A més, les empreses que hagin estat adjudicatàries de projectes finançats amb 
càrrec al FIEM poden optar, com a requisit previ per poder prendre part en el projecte, 
entre autoritzar l’òrgan encarregat de la tramitació perquè obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat 
Social o, en el cas de no fer l’autorització esmentada, aportar la corresponent certificació. 
Així mateix, les empreses executores dels projectes FIEM no poden estar incurses, de cap 
manera, en cap de les prohibicions establertes en la legislació de contractes del sector 
públic. A aquest efecte, i per a cada operació en què prenguin part, han d’aportar la 
corresponent declaració responsable.

3. El Comitè del FIEM pot exigir, cas per cas, a l’empresa o empreses executores 
dels projectes finançats amb càrrec al FIEM qualsevol altra informació o certificació que 
consideri necessària per assegurar l’eficàcia i eficiència en el finançament amb càrrec al 
Fons.

4. Els adjudicataris han de comunicar a la Direcció General de Comerç i Inversions 
tot projecte de modificació del contracte comercial. En cas que la modificació contractual 
afecti o pugui afectar la naturalesa, l’import, l’abast o les condicions de finançament amb 
càrrec al FIEM, aquesta modificació requereix l’aprovació de l’esmentat òrgan directiu.

5. En cas d’incompliment de les condicions previstes en l’instrument de finançament, 
s’ha d’aplicar el que disposa l’article 13 de la Llei 11/2010, de 28 de juny.

CAPÍTOL IV

Modalitats de finançament

Article 14. Modalitats del finançament.

1. El suport financer amb càrrec al FIEM pot adoptar alguna de les modalitats 
següents:

a) Préstecs, crèdits, o línies de crèdit reemborsables en condicions comercials.
b) Préstecs, crèdits, o línies de crèdit reemborsables en condicions concessionals.
c) Finançament no reemborsable.

2. Un mateix projecte finançable amb càrrec al FIEM pot rebre suport financer d’una 
o diverses de les modalitats que descriu l’apartat 1 d’aquest article. La combinació de 
modalitats de finançament per a un projecte ha de tenir en compte la viabilitat comercial 
d’aquest projecte, el cost d’oportunitat dels recursos o la disponibilitat de fonts alternatives 
de finançament.

3. La utilització d’una o diverses de les modalitats de finançament amb càrrec al 
FIEM no exclou la possibilitat de rebre altres formes de suport financer tant de fonts 
públiques com privades.

4. La part del finançament d’un projecte realitzat amb càrrec al FIEM no pot ser 
objecte de cobertura amb assegurances o garanties de crèdit a l’exportació per compte de 
l’Estat.
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Article 15. Definició del valor del contracte comercial.

1. Als efectes d’aquest Reglament i en particular dels seus articles 17 i 19, s’entén 
per «valor del contracte comercial» el preu establert en el contracte comercial com a 
contraprestació als béns i serveis que ha de subministrar l’exportador.

2. Més concretament, el valor del contracte comercial inclou:

a) El preu establert en el contracte comercial per a béns de nova fabricació i serveis 
espanyols objecte d’exportació definitiva. La Secretaria d’Estat de Comerç Exterior, a 
través de la Direcció General de Comerç i Inversions, pot requerir la justificació de l’origen 
de les primeres matèries, components i característiques del procés productiu dels béns i 
serveis exportats.

L’exportació de béns usats o que no procedeixin de nova fabricació només pot ser 
objecte de finançament amb suport oficial amb l’autorització expressa de la Secretaria 
d’Estat de Comerç Exterior, a través de la Direcció General de Comerç i Inversions. Per 
sol·licitar aquest finançament amb suport oficial és necessari comunicar la data de 
construcció dels béns i l’origen dels materials i serveis incorporats.

b) Així mateix, s’inclouen en aquest component:

i) Els valors del noli i de l’assegurança de transport inclosos en el contracte comercial, 
sempre que aquests serveis siguin contractats per l’exportador amb una companyia 
espanyola i, en el cas del noli marítim, amb una naviliera espanyola inscrita en el registre 
d’empreses navilieres i amb recursos de flota propis, llevat del que preveu la normativa 
comunitària.

ii) En cas que el finançament de l’operació disposi de recursos diferents del FIEM i 
que aquests recursos estiguin coberts per una assegurança de crèdit a l’exportació, en la 
modalitat de crèdit comprador, i sempre que aquest servei d’assegurança sigui prestat per 
una companyia espanyola, l’import de la prima de l’assegurança de crèdit a l’exportació 
pot estar inclosa en el valor del contracte segons el que preveu l’Acord general sobre línies 
directrius en matèria de crèdit a l’exportació amb suport oficial de l’OCDE o Consens de 
l’OCDE.

c) El preu establert en el contracte comercial per als béns i serveis originaris de 
tercers països, exclòs el de l’importador, que entrin a formar part del projecte o s’incorporin 
als béns i serveis espanyols objecte d’exportació, ja sigui a Espanya, al país del beneficiari 
o en un tercer país. La Secretaria d’Estat de Comerç Exterior, a través de la Direcció 
General de Comerç i Inversions, pot requerir la justificació de l’origen dels béns i serveis 
emesa per les autoritats competents.

S’inclouen en aquest component:

i) Els valors del noli i de l’assegurança de transport inclosos en el contracte comercial 
que l’exportador contracti amb companyies de tercers països i, en el cas del noli marítim, 
amb companyies navilieres registrades en tercers països.

ii) L’import de la prima de l’assegurança de crèdit a l’exportació, inclòs en el contracte 
comercial, en la modalitat de crèdit al comprador, sempre que aquest servei sigui prestat 
per una companyia d’un tercer país.

d) L’import de despeses locals inclòs en el contracte, i es considera com a tal la part 
del contracte comercial corresponent als desemborsaments que s’han de dur a terme en 
el país de destinació de l’exportació, com a contraprestació als béns i serveis subministrats 
pel país esmentat i que, executats sota responsabilitat directa de l’exportador, siguin 
necessaris per a l’execució del contracte comercial o per completar el projecte del qual el 
contracte de l’exportador formi part. S’inclouen en aquest concepte els valors del noli i de 
l’assegurança de transport inclosos en el contracte comercial que l’exportador contracti 
amb companyies del país de destinació de l’exportació i en el cas del noli marítim, amb 
companyies navilieres registrades al país de l’importador.
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Article 16. Definició del valor dels béns i serveis exportats o base de càlcul.

1. S’entén per valor dels béns i serveis exportats la suma del valor dels béns o serveis 
espanyols o procedents de tercer país, tant dels inclosos en el contracte comercial com 
d’altres conceptes derivats del finançament i assegurament de l’operació d’exportació que 
puguin ser considerats serveis exportats.

2. En concret, la base de càlcul del valor dels béns i serveis exportats inclou:

a) El 100 per cent del valor dels béns i serveis espanyols inclosos en el contracte 
comercial. Pot formar part de la base de càlcul fins al 100 per cent de l’import de la prima 
de l’assegurança de crèdit a l’exportació, en la modalitat de crèdit comprador finançat amb 
càrrec a una font de finançament diferent del FIEM, i sempre que el servei de cobertura 
sigui prestat per una companyia espanyola, tant si està inclosa com si no en el contracte 
comercial.

b) Fins al 100 per cent del valor dels béns i serveis exportats d’un tercer país que 
siguin part del projecte.

c) Fins al 100 per cent del valor de les comissions comercials.

En cap cas entren a formar part de la base els interessos que s’han de meritar sobre 
el principal del préstec durant el període d’amortització del crèdit.

Article 17. Característiques dels crèdits, préstecs o línies de crèdit reemborsables en 
condicions comercials.

1. Els crèdits, préstecs o línies de crèdit reemborsables en condicions comercials 
amb càrrec al FIEM han de formalitzar el que disposa sobre això la normativa internacional 
de crèdits a l’exportació i, en particular, el que disposa l’Acord general sobre línies directrius 
en matèria de crèdit a l’exportació amb suport oficial de l’Organització per a la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Així mateix han de complir les condicions 
generals que s’estableixen en els apartats següents d’aquest article, així com les condicions 
financeres que preceptua l’article 18 d’aquest Reglament.

2. Pagament anticipat: el comprador estranger ha d’efectuar, com a mínim, i amb 
fons que no procedeixin del finançament amb suport oficial, un pagament al comptat 
segons el que estableixen el Consens de l’OCDE o l’acord sectorial annex al Consens 
corresponent amb la naturalesa de l’exportació. El pagament anticipat s’ha de fer en el 
punt d’inici del crèdit, definit a l’Acord general sobre línies directrius en matèria de crèdit a 
l’exportació amb suport oficial, o amb anterioritat a aquest.

3. Import del crèdit: com a conseqüència del que disposa l’apartat 2, l’import del 
crèdit, préstec o línia de crèdit reemborsables ha de pujar al percentatge complementari al 
pagament anticipat fins a assolir el 100 per cent dels béns i serveis exportats, segons el 
que estipulen el Consens de l’OCDE o l’Acord sectorial annex a aquest.

4. Prima d’assegurança: es pot finançar fins a 100 per cent de la prima en la modalitat 
de crèdit comprador finançat amb càrrec a una font de finançament diferent del FIEM, i 
sempre que el servei de cobertura sigui prestat per una companyia espanyola, tant si està 
inclosa com si no en el contracte comercial.

5. Despesa local: a l’import del crèdit, préstec o línia de crèdit reemborsable s’hi pot 
afegir l’import derivat del finançament de fins al 100 per cent de la despesa local, sempre 
que aquest últim import no superi el percentatge màxim de despesa local finançable segons 
el que estableixen l’Acord general sobre línies directrius en matèria de crèdit a l’exportació 
amb suport oficial de l’OCDE o els acords sectorials corresponents.

6. Condicions del crèdit, préstec o línia de crèdit reemborsable: amb caràcter general, 
el crèdit, préstec o línia de crèdit reemborsable pot finançar els diferents components de la 
base de càlcul.

7. Sense perjudici d’això, s’han de respectar les condicions següents:

a) El crèdit, préstec o línia de crèdit reemborsable pot finançar fins al 100 per cent 
dels béns i serveis exportats en concepte de material estranger, sempre que el finançament 
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del material estranger amb càrrec al FIEM no impedeixi poder finançar fins al 100 per cent 
dels béns i serveis espanyols exportats, atès el valor del crèdit, préstec o línia de crèdit 
reemborsable. En aquests casos, el Comitè del FIEM pot limitar el percentatge màxim de 
material estranger finançat amb càrrec al FIEM per a cada operació.

b) Així mateix, el crèdit pot cobrir fins al 100 per cent de les comissions comercials, 
sempre que aquest import no superi el 5 per cent del valor dels béns i serveis exportats.

Article 18. Condicions financeres del finançament comercial.

1. Les condicions relatives al finançament comercial indicades a l’article 17 d’aquest 
Reglament han de respectar el que disposen els acords internacionals en matèria de 
finançament a l’exportació amb suport oficial dels quals el Regne d’Espanya és part.

2. Sense perjudici d’això, les condicions financeres són les següents:

a) Tipus d’interès: el tipus d’interès pot ser variable o fix. El tipus d’interès variable 
ofert ha de prendre com a referència el tipus d’interès del mercat de la moneda del 
finançament per al tipus de finançament ofert segons el seu termini de meritació d’interessos 
més un marge en concepte de risc d’impagament del finançament, de conformitat amb el 
que preveu el Consens de l’OCDE. El tipus d’interès fix ofert té com a referència el tipus 
d’interès aplicable als finançaments acollits als convenis que regula l’Ordre ITC/138/2009, 
de 28 de gener, per la qual es regulen diversos aspectes relacionats amb la concessió de 
suport oficial al crèdit a l’exportació mitjançant convenis d’ajust recíproc d’interessos.

b) Moneda: les operacions poden estar denominades en euros o en qualsevol altra 
moneda admesa a cotització oficial per part del Banc Central Europeu. Amb caràcter 
excepcional, i amb la prèvia autorització del Comitè del FIEM, es poden acceptar operacions 
amb monedes no admeses a cotització oficial.

c) Amortització: els terminis d’amortització dels crèdits a l’exportació s’han de fixar en 
funció del producte l’exportació del qual és objecte de finançament i d’acord amb el que 
estableixen els acords multilaterals en matèria de crèdit a l’exportació amb suport oficial en 
els quals el Regne d’Espanya és part.

d) Reemborsament: el principal d’un crèdit, préstec o línia de crèdit així com els 
interessos s’han de reemborsar d’acord amb els perfils de repagament que recullen el 
Consens de l’OCDE o els acords sectorials annexos al Consens aplicables en funció de la 
naturalesa sectorial de l’operació.

3. Amb subjecció al que preveuen els apartats anteriors, les condicions financeres de 
les operacions i projectes rellevants que preveu el capítol II d’aquest Reglament les ha de 
proposar cas per cas la Direcció General de Comerç i Inversions al Comitè del FIEM per a 
la seva anàlisi; aquestes condicions es poden proposar amb les flexibilitats i excepcions 
que preveuen el Consens de l’OCDE o els acords sectorials annexos a aquest.

Article 19. Característiques dels crèdits, préstecs o línies de crèdit reemborsables en 
condicions concessionals.

1. Els crèdits, préstecs o línies de crèdit reemborsables en condicions concessionals 
amb càrrec al FIEM, de l’article 14.1.b), han de ser compatibles amb el que disposa sobre 
això la normativa internacional de crèdits a l’exportació i, en particular, amb el que disposa 
l’Acord general sobre línies directrius en matèria de crèdit a l’exportació amb suport oficial 
de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Així mateix 
han de complir les condicions generals que estableixen els apartats següents d’aquest 
article, així com les condicions financeres preceptuades a l’article 20 d’aquest 
Reglament.

2. Pagament anticipat: el comprador estranger ha d’efectuar, com a mínim, un 
pagament al comptat equivalent al 15 per cent del valor dels béns i serveis exportats. El 
pagament avançat s’ha de fer en el punt d’inici del crèdit, definit a l’Acord general sobre 
línies directrius en matèria de crèdit a l’exportació amb suport oficial, o amb anterioritat a 
aquest.
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3. Import del crèdit: l’import del crèdit, préstec o línia de crèdit reemborsable en 
condicions concessionals pot pujar fins al 100 per cent del valor del contracte comercial o 
d’exportació.

4. El crèdit, préstec o línia de crèdit reemborsable concessional pot finançar un 
percentatge superior al 50 per cent dels béns i serveis exportats en concepte de material 
estranger i despesa local considerats conjuntament, sempre que el finançament del 
material estranger i de la despesa local amb càrrec al FIEM no impedeixi poder finançar 
fins al 100 per cent dels béns i serveis espanyols exportats, atès el valor del crèdit, préstec 
o línia de crèdit reemborsable. En aquests casos, el Comitè del FIEM pot proposar la 
limitació del percentatge màxim de material estranger finançat amb càrrec al FIEM per a 
cada operació.

5. Comissions comercials: l’import d’aquest concepte finançat amb càrrec al FIEM 
d’aquest concepte no pot superar el 5 per cent del valor dels béns i serveis exportats.

Article 20. Condicions financeres del finançament concessional.

1. Les condicions financeres del finançament reemborsable concessional en termes 
de venciment, període de gràcia i tipus d’interès han de respectar l’element mínim de 
concessionalitat aplicable en cada operació segons la normativa internacional en matèria 
de crèdit a l’exportació.

2. El càlcul de la concessionalitat és compatible amb la metodologia que recull la 
normativa internacional del crèdit a l’exportació i, més concretament, ha de formalitzar el 
que disposa l’Acord general sobre línies directrius en matèria de crèdit a l’exportació amb 
suport oficial de l’OCDE.

3. Moneda: les operacions poden estar denominades en euros o en qualsevol altra 
moneda admesa a cotització oficial pel Banc Central Europeu. Amb caràcter excepcional, 
i amb la prèvia autorització del Comitè del FIEM, es poden acceptar operacions amb 
monedes no admeses a cotització oficial.

4. Les condicions de devolució o reemborsament del principal i interessos del 
finançament reemborsable concessional són les que recull el corresponent conveni de 
crèdit atenent el quadre d’amortització de l’operació objecte de finançament.

5. Amb subjecció al que preveuen els apartats anteriors, les condicions financeres de 
les operacions i projectes rellevants que preveu el capítol II d’aquest Reglament les ha de 
proposar cas per cas la Direcció General de Comerç i Inversions al Comitè del FIEM per a 
la seva anàlisi, si s’escau, amb les flexibilitats i excepcions que preveuen el Consens de 
l’OCDE o els acords sectorials annexos a aquest.

Article 21. Finançament no reemborsable.

1. Es poden finançar de manera no reemborsable assistències tècniques i consultories 
que recull l’article 6 d’aquest Reglament. La sol·licitud del finançament d’aquestes 
actuacions ha de provenir de les autoritats competents del país beneficiari.

2. Sense perjudici d’això, es pot concedir finançament no reemborsable a projectes 
d’interès per a la internacionalització de l’empresa espanyola quan aquest finançament 
sigui imprescindible per portar a bon fi el projecte en els casos en què, per causes 
sobrevingudes i alienes a la seva voluntat, l’empresa adjudicatària no el pugui finalitzar, 
sempre que això pugui comprometre negativament les obligacions assumides per Espanya 
amb els països beneficiaris i perjudiqui les relacions financeres econòmiques i comercials 
bilaterals d’Espanya amb el país beneficiari del finançament.

3. Així mateix, es pot concedir finançament no reemborsable per a projectes i 
operacions aprovats en el marc d’acords amb organismes o agències internacionals, en 
coordinació amb el Departament ministerial competent, sempre que siguin d’interès per a 
la internacionalització de l’empresa espanyola.
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CAPÍTOL V

Gestió del FIEM

Article 22. Gestió del Fons.

1. La gestió del FIEM correspon al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través 
de la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior.

2. Corresponen al gestor del Fons, entre d’altres tasques, les següents:

a) la selecció dels projectes per finançar amb càrrec al Fons i de comú acord amb els 
beneficiaris del finançament,

b) l’elaboració dels perfils i estudis de viabilitat que siguin necessaris per a l’anàlisi 
dels projectes esmentats,

c) la valoració de les propostes de finançament i la seva posterior presentació al 
Comitè del FIEM perquè les avaluï,

d) la supervisió de l’execució dels projectes esmentats i l’avaluació d’aquests 
projectes.

3.  També correspon al gestor del Fons, en coordinació amb els òrgans competents 
dependents del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, l’establiment de mesures de 
prevenció per a la mitigació dels impactes negatius en el desenvolupament que siguin 
identificats en l’estudi de les operacions realitzades amb càrrec al Fons.

4. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, com a gestor del FIEM, ha d’impulsar 
amb tots els mitjans al seu abast l’aplicació dels principis de transparència i concurrència 
pels països beneficiaris i pot posar-ne a disposició els recursos necessaris per garantir 
l’eficiència en el procediment d’identificació, selecció i adjudicació de projectes. Per a això, 
es poden finançar amb càrrec al FIEM serveis de suport a la identificació i definició dels 
projectes susceptibles de ser finançats amb càrrec al Fons, així com l’assistència tècnica 
necessària per a la licitació i supervisió de projectes.

5. En el cas en què les actuacions de suport esmentades en els apartats anteriors es 
facin mitjançant el corresponent encàrrec de gestió a alguna de les entitats que tinguin 
atribuïdes la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració, correspon al director 
general de Comerç i Inversions autoritzar mitjançant resolució els pagaments associats als 
encàrrecs realitzats per mitjans propis de l’Administració General de l’Estat per a les 
activitats de suport enunciades en el punt anterior, conforme a les seves respectives tarifes. 
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), com a agent financer de l’Estat, és l’encarregat de fer els 
pagaments amb càrrec al Fons.

Article 23. El Comitè del Fons per a la internacionalització de l’empresa (Comitè del FIEM).

1. El Comitè del Fons per a la internacionalització de l’empresa (Comitè del FIEM) és 
un òrgan col·legiat dels que preveu l’article 40.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, i s’adscriu al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior.

2. Sense perjudici de les peculiaritats establertes en aquest Reglament i, si s’escau, 
en les seves regles de funcionament intern, les convocatòries del Comitè, així com el seu 
règim de constitució, d’adopció d’acords i de celebració de les sessions, s’han d’ajustar al 
que preveu en matèria d’òrgans col·legiats el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Article 24. Composició del Comitè del FIEM.

El Comitè del FIEM té la composició següent:

1. President: el secretari d’Estat de Comerç Exterior.
2. Vicepresident primer: el director general de Comerç i Inversions.
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3. Vicepresident segon: el subdirector general de Foment Financer de la 
Internacionalització.

4. Vocals, tots ells amb veu i vot:

a) El director de Gabinet del Secretari d’Estat de Comerç Exterior.
b) El subdirector general de Política Comercial amb Europa, Àsia i Oceania.
c) El subdirector general de Política Comercial amb Iberoamèrica i Amèrica del 

Nord.
d) El subdirector general de Política Comercial amb Països Mediterranis, Àfrica i 

Orient Mitjà.
e) El director general de Finançament Internacional del Ministeri d’Economia i 

Hisenda.
f) El director general de Relacions Econòmiques Internacionals i Afers Energètics, en 

representació del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
g) Un representant de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
h) Un representant de la Companyia Espanyola d’Assegurances i Crèdits a l’Exportació 

(CESCE).
i) Un representant de la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament 

(COFIDES).
j) Un representant de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament (AECID) amb rang de director designat a proposta de la seva 
presidència.

En cas de modificació de l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç que afecti els subdirectors generals a què fan referència els paràgrafs b), c) i d), 
aquests s’han de considerar substituïts pels qui passin a tenir atribuïdes les seves 
funcions.

5. Secretari: un representant de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que actua amb veu 
però sense vot.

Article 25. Funcionament del Comitè del FIEM.

1. El Comitè del FIEM queda constituït quan estiguin presents el president, el secretari 
del Comitè i, almenys, quatre vocals.

2. Amb caràcter ordinari, el Comitè del FIEM es reuneix una vegada al mes.
3. El Comitè del FIEM, així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari, sempre 

que sigui necessari.
4. El Comitè del FIEM també pot sotmetre a debat qüestions de forma virtual. Perquè 

el Comitè del FIEM quedi constituït de forma virtual, és necessari que els membres del 
Comitè esmentats a l’apartat 1 del present article deixin constància, de manera expressa, 
de la seva participació en el Comitè del FIEM virtual. Les operacions presentades al Comitè 
del FIEM virtual no superen els 3 milions d’euros.

5. El Comitè del FIEM pot invitar al Comitè assistents específics quan la naturalesa 
de les propostes individuals que s’han de tractar ho requereixin i amb la finalitat d’aportar 
al Comitè una millor comprensió i valoració d’aquestes propostes. Aquests assistents 
tenen veu però no vot.

6. Correspon al subdirector general de Foment Financer de la Internacionalització, 
juntament amb els subdirectors generals de Política Comercial corresponents al país 
beneficiari del finançament, fer la presentació de les propostes.

7. En els casos de vacant, absència o malaltia i, en general, quan es doni alguna 
causa justificada, els membres del Comitè del FIEM poden ser substituïts per un 
representant del mateix òrgan al qual estiguin adscrits, prèviament designat pel membre 
que hagi de substituir. A aquests efectes, el secretari d’Estat de Comerç Exterior pot ser 
substituït pel director general de Comerç i Inversions, un director general per un subdirector 
general i un subdirector general per un altre subdirector general.

8. La designació d’un suplent implica la delegació del vot del membre del Comitè 
absent al suplent. Un mateix membre del Comitè FIEM no pot tenir més d’un vot.
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Article 26. Funcions del Comitè del FIEM i aprovació de les operacions.

1. En la primera reunió de l’any, correspon al Comitè del FIEM proposar i elevar al 
secretari d’Estat de Comerç Exterior perquè les aprovi les línies orientatives d’actuació de 
l’instrument que permetin valorar l’interès de països, sectors o projectes susceptibles de 
rebre suport financer amb càrrec al FIEM. Aquestes línies s’han de fer públiques mitjançant 
l’oportú anunci a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en el termini 
màxim de dues setmanes des de l’aprovació per part del secretari d’Estat de Comerç 
Exterior.

2. El Comitè del FIEM pot examinar l’adequació a aquest Reglament tant de les 
ofertes de finançament de projectes com dels programes i acords de cooperació financera 
amb tercers països que incloguin com a forma de col·laboració, finançament amb càrrec al 
FIEM i, si s’escau, s’han d’elevar per a la seva aprovació, segons escaigui.

3. Correspon al Comitè del FIEM examinar i, si s’escau, elevar per a la seva aprovació 
per part del secretari d’Estat de Comerç Exterior les propostes de finançament que se li 
presentin amb càrrec al FIEM.

L’aprovació per part del secretari d’Estat de Comerç Exterior es refereix a les propostes 
de finançament relatives a les assistències tècniques, consultories i estudis dels que 
preveu l’article 6 d’aquest Reglament, independentment de la modalitat de finançament, 
així com a totes les operacions i projectes dels que preveu el capítol II d’aquest mateix 
Reglament quan aquests siguin finançats segons la modalitat de crèdit reemborsable 
comercial que preveu l’article 14.1.a) del present Reglament.

4. El Comitè del FIEM ha de valorar els crèdits de caràcter concessional i donacions 
relacionats amb operacions i projectes d’exportació i inversió, així com amb contribucions 
a organismes internacionals dels que preveuen els articles 4, 5 i 7 d’aquest Reglament, i 
n’ha de proposar l’elevació al Consell de Ministres perquè els aprovi.

5. El Consell de Ministres ha d’aprovar, si s’escau, les línies de crèdit en condicions 
concessionals de caràcter geogràfic i sectorial.

El secretari d’Estat de Comerç Exterior ha d’aprovar, si s’escau, les línies de crèdit en 
condicions comercials.

La imputació de projectes amb càrrec a les esmentades línies de crèdit l’ha de fer la 
Direcció General de Comerç i Inversions amb la prèvia anàlisi del Comitè del FIEM.

6. El Comitè del FIEM ha de valorar les operacions que siguin d’especial rellevància 
atenent el seu import i/o consideracions de risc i pot decidir elevar-les, per a aprovació, si 
s’escau, al Consell de Ministres, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern 
per a Afers Econòmics i a proposta del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. El Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha de trametre la documentació pertinent que, en tot cas, ha 
de permetre valorar l’impacte del crèdit objecte de finançament sobre el deute del país 
receptor, el previsible impacte sobre el desenvolupament d’aquest, les recomanacions 
d’endeutament del país formulades per les institucions financeres multilaterals, la naturalesa 
del projecte, l’anàlisi tècnica del risc associat al projecte i la seva rellevància des del punt 
de vista de la internacionalització de l’economia espanyola i de les relacions bilaterals.

En tot cas, les operacions que disposin de garanties privades recollides a l’article 10.2 
d’aquest Reglament han de ser elevades pel Comitè del FIEM per a la seva aprovació per 
part del Consell de Ministres, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per 
a Afers Econòmics.

7. Així mateix, el Comitè del FIEM ha de valorar les operacions de finançament de 
caràcter reemborsable en les quals figurin com a prestataris estats que hagin assolit el 
punt de culminació en el marc de la iniciativa HIPC i acollits a iniciatives multilaterals de 
condonació amb els quals Espanya tingui subscrits acords d’alleugeriment de la càrrega 
del deute. Aquestes operacions s’han d’elevar, per a aprovació, si s’escau, al Consell de 
Ministres a proposta del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i amb l’informe previ de la 
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics. Per a això, el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç ha de remetre la documentació pertinent que, en tot cas, ha de permetre 
valorar l’impacte del crèdit objecte de finançament sobre el deute del país receptor, el 
previsible impacte sobre el seu desenvolupament, les recomanacions d’endeutament del 
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país formulades per les institucions financeres multilaterals, la naturalesa del projecte i la 
rellevància d’aquest des del punt de vista de la internacionalització i de les relacions 
bilaterals.

8.  Així mateix, el Comitè del FIEM pot avaluar les operacions de renegociació i 
condonació dels actius del FIEM, a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda, per a la 
seva eventual elevació al Consell de Ministres, per a la seva aprovació, si és procedent.

9. El Comitè del FIEM pot examinar, avaluar i, si s’escau, proposar les mesures 
necessàries per a la resolució de les incidències greus dels projectes.

10. Amb caràcter anual, el Comitè del FIEM ha de dur a terme una avaluació de la 
cartera de l’instrument. En concret, s’han de revisar els projectes en execució, les ofertes 
en vigor, i l’equilibri de la cartera de l’instrument, així com qualsevol altre tema que es 
consideri important per al funcionament de l’instrument. El Comitè del FIEM pot examinar 
i si s’escau proposar cancel·lar els projectes aprovats amb anterioritat que no s’hagin 
començat a executar en el termini d’un any des de la seva aprovació.

11. El Comitè del FIEM ha d’examinar i, si s’escau, proposar l’aprovació dels comptes 
anuals del FIEM, tancats per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i auditats per la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

Article 27. Criteris de valoració de les operacions.

1. Per a la valoració de les operacions i de les seves propostes de finançament s’han 
de tenir en compte tots o alguns dels criteris següents:

a) Les línies orientatives anuals d’actuació de l’instrument decidides pel Comitè del 
FIEM.

b) Característiques, equilibri intern i extern del país beneficiari, així com l’interès 
d’aquest en el marc de la política comercial espanyola. Així mateix es pot considerar la 
situació de deute bilateral del país amb Espanya i el seu pes en el conjunt de la cartera del 
FIEM.

c) Interès del sector: s’ha de valorar l’interès del sector en el marc de la política 
comercial espanyola, així com l’interès i les perspectives d’aquest per a la implantació de 
les empreses espanyoles en sectors estratègics que generin noves oportunitats d’actuació 
i la seva permanència a mitjà i llarg termini.

d) Interès del projecte per a Espanya des del punt de vista de la internacionalització: 
valor afegit i component tecnològic dels béns i serveis exportats, transferència de 
coneixement, impacte sobre la marca Espanya, lluita contra el canvi climàtic, incloent-hi la 
generació d’unitats negociables en els mercats de carboni, com ara drets de compra 
d’emissions de CO2 o similars, millora de la cadena de valor de les empreses espanyoles, 
així com qualsevol altre concepte d’interès per a la internacionalització de l’empresa 
espanyola.

e) Viabilitat tècnica i financera: s’ha de valorar la viabilitat tècnica del projecte, vetllant 
per la qualitat d’aquest projecte. Per a això, s’han de tenir en compte criteris com el 
manteniment o la sostenibilitat d’aquest projecte, així com qualsevol altre criteri tècnic que 
garanteixi la qualitat del projecte finançat. També s’ha de vetllar per la sostenibilitat 
financera del projecte, segons la modalitat de finançament proposada.

f) El Comitè del FIEM ha de valorar la qualitat de les garanties referides a l’article 10 
del present Reglament.

g) Limitació de riscos de la cartera FIEM: el Comitè del FIEM ha de vetllar per un 
equilibri adequat de riscos de la cartera FIEM, atenent tant la distribució de risc per país, 
per sector i/o per empresa executora.

h) El Comitè del FIEM ha de tenir en compte el cost d’oportunitat de finançar o no el 
projecte, considerant l’existència d’altres projectes alternatius o fonts alternatives de 
finançament.

i) Normes sobre material estranger: s’han de prendre com a referència les normes 
d’origen aplicables a Espanya, que recull el Reglament (CE) núm. 450/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix el codi duaner comunitari 
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(codi duaner modernitzat) i el Reglament (CEE) núm. 2454/93 de la Comissió, de 2 de juliol 
de 1993, pel qual es fixen determinades disposicions d’aplicació del codi esmentat, així 
com els acords preferencials subscrits per la Unió Europea i els sistemes preferencials 
generalitzats adoptats unilateralment per la Unió Europea.

j) El Comitè del FIEM pot tenir en compte qualsevol altre element que consideri 
d’interès per a la valoració i aprovació de les propostes.

2. En compliment del principi de complementarietat amb el mercat, i amb caràcter 
general, són d’especial interès les operacions que rebin cofinançament privat.

Article 28. Seguiment i avaluació dels projectes finançats amb càrrec al FIEM.

1. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, com a gestor del Fons, garanteix amb 
tots els mitjans al seu abast l’eficaç i eficient utilització dels fons, per a la qual cosa es 
poden contractar amb càrrec al FIEM el control, el seguiment i l’avaluació dels diferents 
projectes que hagin estat finançats o ho hagin de ser amb càrrec a l’esmentat Fons.

2. Poden ser objecte d’avaluació individual:

a) Els projectes aprovats d’un import igual o superior a 15 milions d’euros.
b) El 10 per cent de totes les operacions d’un import inferior a 15 milions d’euros 

aprovades en un any.

El Comitè del FIEM ha de fixar una data aproximada per a l’avaluació «ex post» del 
projecte, si és procedent, atenent les característiques tècniques i econòmiques d’aquest 
projecte.

3. Els informes d’avaluació dels projectes es poden fer públics.
4. Els projectes que no hagin estat finalitzats en la data fixada pel Comitè del FIEM 

per a la seva avaluació final han de ser novament analitzats pel Comitè del FIEM. Aquest 
ha d’avaluar les alternatives de finalització o, si s’escau, de cancel·lació del projecte.

5. El Comitè del FIEM ha de vetllar per la transparència i independència de les 
avaluacions. Per això, l’avaluació d’un projecte no pot ser realitzada per l’entitat que hagi 
fet la identificació del projecte i/o l’estudi de viabilitat. Així mateix, el gestor del FIEM ha de 
vetllar per la diversificació i especificitat dels encàrrecs d’avaluació a mitjans propis de 
l’Administració General de l’Estat.

6. Les empreses que hagin resultat adjudicatàries de projectes finançats amb càrrec 
al FIEM, així com les entitats financeres que participin en l’operació, han de facilitar a 
l’Administració espanyola tota la informació que els sigui sol·licitada sobre el projecte.

Article 29. Control parlamentari.

1. El Govern ha de trametre una memòria anual a les Corts Generals i al Consell 
Econòmic i Social de les operacions, projectes i activitats autoritzades amb càrrec al Fons 
d’internacionalització de l’empresa, dels seus objectius i beneficiaris del finançament, 
condicions financeres i avaluacions, així com informació sobre el desenvolupament de les 
operacions en curs al llarg del període previst.

2. Amb periodicitat anual, el secretari d’Estat de Comerç Exterior ha de comparèixer 
en reunions davant les comissions d’Indústria, Turisme i Comerç del Congrés dels Diputats 
i del Senat per presentar l’esmentada memòria i donar compte de l’execució anual del 
FIEM i fer balanç sobre les actuacions del Fons i l’adequació dels resultats obtinguts en 
relació amb els previstos en l’estratègia d’internacionalització.

3. Totes les operacions que es facin amb recursos del FIEM estan subjectes a 
informació pública a través de la posada a disposició de la memòria que, una vegada 
tramesa a les Corts Generals, s’ha d’exposar a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç.
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Article 30. Gestió del deute FIEM.

En l’exercici de les seves funcions, com a agent financer, que regula l’article 11.1 de la 
Llei 11/2010, de 28 de juny, de reforma del sistema de suport financer a la internacionalització 
de l’empresa espanyola, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO):

a) Ha de fer el seguiment i control dels cobraments i de les possibles incidències en 
aquests així com, si s’escau, la reclamació de les quantitats impagades.

b) Pot signar acords bilaterals de renegociació i condonació dels actius del FIEM, 
seguint les instruccions del Ministeri d’Economia i Hisenda. Aquests acords han de ser 
estudiats pel Comitè del FIEM i han de ser elevats pel Ministeri d’Economia i Hisenda al 
Consell de Ministres perquè els aprovi.
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