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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ
9136 Reial decret 639/2011, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 

2217/2004, de 26 de novembre, sobre competències, funcions, composició i 
organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament.

El Consell de Cooperació al Desenvolupament, òrgan consultiu i de coordinació de 
cooperació per al desenvolupament que preveu l’article 22 de la Llei 23/1998, de 7 de 
juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, està regulat en l’actualitat pel 
Reial decret 2217/2004, de 26 de novembre, sobre competències, funcions, composició i 
organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament.

Entre els diferents aspectes que regula el Reial decret esmentat es troba la composició 
del Consell de Cooperació al Desenvolupament, del qual formen part representants de les 
organitzacions no governamentals per al desenvolupament, de diferents agents socials, 
institucions i organismes de caràcter privat que actuen en l’àmbit de la cooperació per al 
desenvolupament, experts i representants de l’Administració General de l’Estat.

Respecte a aquests últims, les diferents reestructuracions en l’organització 
departamental portades a terme els últims anys fan necessària la modificació de l’article 3 
del Reial decret 2217/2004, de 26 de novembre, a fi de precisar les noves denominacions 
i estructures ministerials.

Així, ha de ser vocal en representació de l’Administració General de l’Estat, en primer 
lloc, la persona titular de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, en qualitat d’òrgan 
encarregat d’acomplir la política del Govern en matèria d’estrangeria i immigració.

Per part del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, ha de ser vocal del Consell la 
persona titular de la Secretaria General de Política Social i Consum, com a òrgan encarregat 
de la perspectiva internacional de les qüestions relacionades amb la igualtat.

També han de ser vocals del Consell les persones titulars de les direccions generals 
de Pressupostos i de Finançament Internacional del Ministeri d’Economia i Hisenda, com 
a òrgans entre les competències dels quals es troben l’anàlisi i avaluació de les polítiques 
de despesa i la gestió del deute extern, respectivament.

Així mateix, ha de ser vocal del Consell la persona titular de la Direcció General de 
Comerç i Inversions del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, com a òrgan responsable 
de la definició, elaboració, gestió i seguiment de la política de relacions comercials i 
econòmiques entre Espanya i la resta del món.

La persona titular de la Direcció General de Política de Defensa del Ministeri de Defensa 
ha de ser igualment vocal del Consell de Cooperació al Desenvolupament per raó de les 
competències atribuïdes respecte a la política de defensa en l’àmbit internacional.

Igualment, ha de formar part del Consell com a vocal en representació de l’Administració 
General de l’Estat la persona titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de 
Treball i Immigració, per les competències que té atribuïdes en relació amb les relacions 
internacionals en l’àmbit de l’ocupació.

Així mateix, ha de formar part del Consell com a vocal en representació de l’Administració 
General de l’Estat la persona titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri 
d’Educació, per raó de les competències atribuïdes a aquest Ministeri en matèria d’educació 
en l’àmbit internacional.

També ha de ser vocal del Consell la persona titular de la Secretaria General Tècnica 
del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí en qualitat d’òrgan encarregat de la 
coordinació, programació i seguiment de les iniciatives en matèria de cooperació al 
desenvolupament en els àmbits mediambiental, agrícola i pesquer.

Finalment, han de ser igualment vocals les persones titulars de la Direcció General de 
Política i Indústries Culturals del Ministeri de Cultura, de la Secretaria General Tècnica del 
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Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, i de la Direcció General de Cooperació 
Internacional i Relacions Institucionals del Ministeri de Ciència i Innovació, com a 
responsables de les relacions internacionals en matèria de cultura, de sanitat i de ciència 
i planificació científica, respectivament.

Així mateix, la secretaria del Consell passa a correspondre a la persona titular de la 
Direcció General de Planificació i Avaluació de Polítiques per al Desenvolupament, unitat 
creada amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 2217/2004, de 26 de 
novembre.

D’altra banda, l’experiència de funcionament del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament durant els anys transcorreguts des de l’entrada de vigor del Reial decret 
esmentat aconsella la introducció de determinades modificacions pel que fa al mandat i 
cessament de les persones que siguin membres del Consell i altres qüestions relatives al 
seu funcionament amb vista a dotar-lo de més agilitat. A aquesta necessitat respon la 
concreció del règim de suplències que estableix l’article 3 del Reial decret 2217/2004 i la 
modificació d’alguns aspectes dels articles 4 i 5.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors i de Cooperació, 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 del dia 6 de maig de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 2217/2004, de 26 de novembre, sobre 
competències, funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament.

El Reial decret 2217/2004, de 26 de novembre, sobre competències, funcions i 
organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament, queda redactat de la manera 
següent:

U. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Composició.

1. El Consell està integrat per 34 membres i una persona que ocupa la 
secretaria del Consell. Exerceix la presidència la persona titular de la Secretaria 
d’Estat de Cooperació Internacional.

2. La vicepresidència primera correspon a la persona titular de la Direcció de 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, qui 
substitueix la persona que exerceixi la presidència en casos de vacant, absència, 
malaltia o una altra causa legal.

3. El Consell té, a més, dues altres vicepresidències, i les exerceixen les 
persones elegides entre els membres dels grups als quals es refereixen els paràgrafs 
b i c de l’apartat següent.

4. Són vocals:

a) En representació de l’Administració General de l’Estat, i per raó del càrrec:

1r La persona titular de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració.
2n La persona titular de la Secretaria General de Política Social i Consum del 

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
3r La persona titular de la Direcció General de Política de Defensa del Ministeri 

de Defensa.
4t La persona titular de la Direcció General de Pressupostos del Ministeri 

d’Economia i Hisenda.
5è La persona titular de la Direcció General de Finançament Internacional del 

Ministeri d’Economia i Hisenda.
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6è La persona titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri 
d’Educació.

7è La persona titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Treball 
i Immigració.

8è La persona titular de la Direcció General de Comerç i Inversions del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

9è La persona titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí.

10è La persona titular de la Direcció General de Política i Indústries Culturals 
del Ministeri de Cultura.

11è La persona titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat.

12è La persona titular de la Direcció General de Cooperació Internacional i 
Relacions Institucionals del Ministeri de Ciència i Innovació.

b) Sis vocals en representació de les organitzacions no governamentals de 
desenvolupament: la persona que exerceixi la presidència de la Coordinadora 
d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament, i cinc a proposta 
d’aquesta Coordinadora.

c) Vuit en representació dels agents socials de la cooperació, així com 
d’institucions i organismes de caràcter privat que actuen en el camp de la cooperació 
per al desenvolupament, que es distribueixen de la manera següent:

1) Dos per designació de les organitzacions sindicals més representatives en 
l’àmbit estatal.

2) Dos en representació de les organitzacions empresarials designats per la 
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials / Confederació Espanyola 
de la Petita i Mitjana Empresa.

3) Un en representació de les organitzacions d’economia social per designació 
de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social.

4) Dos en representació de les universitats, a proposta del Consell de 
Coordinació Universitària.

5) Un en representació i a proposta de les associacions de defensa dels drets 
humans.

d) Sis experts o expertes a proposta del Ple. Una d’aquestes vocalies ha de 
correspondre a una persona especialitzada en qüestions de gènere i desenvolupament 
i una altra l’ha d’ocupar una persona especialitzada en ajuda humanitària i 
d’emergència. En tot cas, s’ha de vetllar perquè les persones expertes compleixin el 
principi de paritat entre homes i dones.

5. La persona que exerceixi la presidència pot convidar a assistir a les reunions, 
amb veu però sense vot, representants dels ministeris i les persones expertes que 
es consideri convenient en funció dels assumptes que s’hagin de tractar.

6. Exerceix la secretaria del Consell, amb veu però sense vot, la persona titular 
de la Direcció General de Planificació i Avaluació de Polítiques per al Desenvolupament, 
i l’ha de substituir en casos de vacant, absència o malaltia la persona titular de la 
Subdirecció General de Planificació, Polítiques per al Desenvolupament i Eficàcia 
de l’Ajuda.

7. El règim de suplències de les persones que siguin membres del Consell és 
el general que preveu l’article 24.3 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb 
les especialitats següents:

a) Respecte a les persones representants de l’Administració General de l’Estat, 
les pot suplir qui designi la persona titular, amb una antelació mínima de 48 hores a 
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la celebració de la sessió, d’entre les persones de l’òrgan el titular del qual s’hagi de 
suplir.

b) Respecte a la resta de persones que ocupin vocalies, a excepció dels 
experts o expertes, les poden suplir els qui designin les seves organitzacions 
respectives, i s’ha de comunicar aquesta circumstància a la Secretaria del Consell 
amb una antelació mínima de 48 hores a la celebració de la sessió.

c) Els experts o expertes no es poden suplir en cap cas.»

Dos. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Règim del mandat i cessament de les persones que ocupin vocalies.

1. Les persones que ocupin vocalies comencen el mandat:

a) En el cas de les persones representants de l’Administració General de 
l’Estat, a partir del nomenament per al càrrec corresponent.

La condició de vocals d’aquestes persones queda supeditada a la permanència 
en el càrrec per virtut del qual són vocals del Consell.

b) En el cas de les vocalies a què es refereixen els paràgrafs b), c) i d) de 
l’article 3.4, que els nomena la persona titular del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, a partir de la data del nomenament.

Totes les persones que ocupin les vocalies a què es refereixen els apartats b), 
c) i d) de l’article 3.4 continuen el mandat fins que les reemplacin altres de noves o 
incorrin en alguna causa de cessament. A més, el mandat de les persones que 
exerceixin les vocalies de l’apartat d) de l’article 3.4 expira després del transcurs de 
quatre anys des del nomenament.

2. El cessament de les persones que ocupin les vocalies del Consell referides 
en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 3.4 té lloc per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia acceptada per la persona que exerceixi la presidència del 
Consell.

b) Per haver estat condemnada per delicte dolós.
Les persones que siguin membres del Consell esmentades en els paràgrafs b) i 

c) de l’article 3.4 es poden substituir, així mateix, a petició del grup al qual 
representen.

3. Per complir millor les seves funcions, el Consell de Cooperació al 
Desenvolupament pot establir les incompatibilitats que consideri necessàries sobre 
els contractes de prestació de serveis de les persones que ocupin vocalies amb 
l’Administració General de l’Estat.»

Tres. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Funcionament.

1. El Consell es reuneix en sessió ordinària almenys tres vegades l’any, i en 
sessió extraordinària, a iniciativa de la persona que exerceixi la presidència o quan 
ho sol·liciti la majoria absoluta dels membres.

2. La convocatòria de les sessions del Consell es pot fer per correu o un altre 
mitjà que permeti tenir constància de la recepció.

3. El Consell pot constituir, amb caràcter permanent o per a qüestions 
específiques, comissions de treball. En la seva composició s’ha de respectar la 
proporcionalitat i la presència dels diferents grups de membres. Les comissions les 
ha de presidir una persona que sigui membre del Consell designada per la persona 
que exerceixi la presidència del Consell.

4. El Consell es regeix pel seu propi reglament intern, que ha de respectar el 
que disposa aquest Reial decret, així com pel que disposa el capítol II del títol II de 
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la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.»

Disposició transitòria única. Continuïtat dels membres.

1. A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret han de cessar com a membres del 
Consell les persones que ocupaven vocalies en representació dels diferents ministeris i 
que no siguin membres del Consell d’acord amb la nova redacció que el present Reial 
decret fa de l’article 3 del Reial decret 2217/2004, de 26 de novembre. Així mateix, ha de 
cessar com a secretari la persona titular de la Subdirecció General de Planificació, 
Polítiques per al Desenvolupament i Eficàcia de l’Ajuda.

2. La resta dels vocals continuen tenint aquesta condició sense que s’hagi de procedir 
de nou a la seva designació.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que contradiguin o 
s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor

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

Madrid, 9 de maig de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Afers Exteriors
i de Cooperació,

TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA
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