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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18538 Reial decret 1636/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 

l’entitat pública empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).

El Reial decret llei 4/2011, de 8 d’abril, de mesures urgents d’impuls a la 
internacionalització, crea l’entitat pública empresarial Institut Espanyol de Comerç 
Exterior (ICEX), com a transformació de l’entitat de dret públic amb la mateixa 
denominació creada pel derogat Reial decret llei 6/1982, de 2 d’abril, sobre inversions 
públiques de caràcter extraordinari i mesures de foment de l’exportació, i preveu en la 
disposició transitòria de l’esmentat Reial decret llei 4/2011 que, en el termini de tres 
mesos des de la seva entrada en vigor, el Govern ha d’aprovar l’Estatut de l’entitat 
pública empresarial ICEX.

Sota la forma d’entitat pública empresarial, l’ICEX pot obtenir més agilitat i eficiència 
en la seva gestió econòmica, augmentar l’oferta de serveis i posar en marxa operacions 
d’inversió financera, potenciant la capacitat d’actuació i finançament de les empreses, en 
particular de les petites i mitjanes empreses (PIMES), en un context com l’actual en el 
qual és fonamental el suport institucional a la internacionalització i a la millora de la seva 
competitivitat.

L’article 62.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, estableix que els estatuts dels organismes autònoms i 
entitats públiques empresarials s’han d’aprovar pel Reial decret acordat en Consell de 
Ministres, a iniciativa del titular del Ministeri d’adscripció i a proposta conjunta dels 
ministres d’Administracions Públiques i d’Economia i Hisenda.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, a proposta del 
ministre de Política Territorial i Administració Pública i de la ministra d’Economia i Hisenda, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 11 de novembre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut.

S’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Institut Espanyol de Comerç Exterior 
(ICEX), el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició transitòria única. Règim pressupostari i comptable durant 2011.

El règim pressupostari i comptable de l’entitat pública empresarial ICEX durant 
l’exercici 2011, així com la formulació i rendició dels comptes anuals corresponents a 
l’esmentat exercici, s’ha d’adequar a la normativa pressupostària i comptable que era 
aplicable en l’extingida entitat de dret públic, i s’hi ha d’integrar la gestió desenvolupada 
per la entitat de dret públic ICEX durant l’exercici esmentat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 123/1985, de 23 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior, així com qualsevol disposició del 
mateix rang o inferior en el que s’oposi al que disposa aquest Reial decret.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 3

ESTATUT DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL INSTITUT ESPANYOL 
DE COMERÇ EXTERIOR (ICEX)

CAPÍTOL I

Naturalesa i règim jurídic

Article 1. Naturalesa i adscripció.

1. L’Institut Espanyol de Comerç Exterior (d’ara endavant l’ICEX), és una entitat 
pública empresarial de les que preveu l’article 43.1.b) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, que es regeix pel 
Reial decret llei 4/2011, de 8 d’abril, de mesures urgents d’impuls a la internacionalització, 
pels preceptes d’aquest Estatut, i altres disposicions que li siguin aplicables.

2. L’ICEX gaudeix de personalitat jurídica pública diferenciada, plena capacitat 
jurídica i d’obrar, autonomia de gestió per al compliment dels seus fins, i patrimoni i 
tresoreria propis i independents dels de l’Estat.

3. L’ICEX queda adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de la 
Secretaria d’Estat de Comerç Exterior, que ha d’exercir respecte a l’organisme la direcció, 
l’avaluació de la seva activitat i el control d’eficàcia i dels seus resultats.

Article 2. Règim jurídic.

L’ICEX, conforme estableix el Reial decret llei 4/2011, de 8 d’abril, de mesures urgents 
d’impuls a la internacionalització, està subjecte al dret privat, excepte en la formació de la 
voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de potestats administratives que tingui atribuïdes i 
en aquells altres aspectes en què així s’estableixi específicament en aquest Reial decret 
o resulti del que es preveu per a les entitats públiques empresarials tant en la Llei 6/1997, 
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, com en 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i la resta de normativa 
pressupostària que li sigui aplicable.

CAPÍTOL II

Fins i funcions

Article 3. Fins.

1. En el marc de la política econòmica del Govern, l’ICEX té com a fins la promoció 
de la internacionalització de l’empresa espanyola i la millora de la seva competitivitat.

2. L’ICEX ha d’impulsar la internacionalització de les empreses espanyoles, en 
especial de les petites i mitjanes empreses (PIMES), en totes les fases del seu procés 
d’internacionalització, a través de la prestació dels serveis, programes, suports econòmics, 
instruments d’informació, finançament o assessoria que en cada moment se li requereixin.

3. En les actuacions que desenvolupi l’ICEX ha de prestar particular atenció a la 
col·laboració amb altres organismes públics i privats i entitats que comparteixin amb 
l’ICEX la finalitat de recolzar la internacionalització empresarial.

Article 4. Funcions.

S’atribueixen a l’ICEX les funcions següents:

a) Elaborar plantejaments estratègics i definir prioritats per sectors i mercats per a la 
internacionalització de l’empresa espanyola, d’acord amb les directrius de la Secretaria 
d’Estat de Comerç Exterior. Dissenyar i oferir instruments de suport per a aquest fi i 
executar les accions corresponents.

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

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

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

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

f) Desenvolupar, amb el recolzament del sector privat, totes les accions que es 
considerin necessàries i oportunes a favor de la imatge de les empreses, productes, 
serveis, marques i tecnologies espanyoles.

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

h) Proveir una oferta formativa que faciliti a l’empresa un millor coneixement i 
aprofitament de les oportunitats en els mercats exteriors, així com programes de 
capacitació de futurs professionals orientats a l’àrea internacional de l’empresa.

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

j) Prestar serveis, amb caràcter personalitzat i en la mesura de les seves necessitats, 
a les empreses i a altres agents públics i privats involucrats en la internacionalització per 
facilitar l’accés de l’empresa espanyola als mercats exteriors.

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

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

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

n) Qualssevol altres funcions que se li atribueixi legalment o reglamentàriament.

CAPÍTOL III

Organització i funcionament

Secció 1a. Òrgans rectors i de govern

Article 5. Òrgans rectors.

1. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, com a responsable del ministeri 
d’adscripció de l’ICEX, té atribuïdes les competències següents, sense perjudici de les 
assignades a la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat com a ministre:

a) Ha d’exercir el control d’eficàcia de l’ICEX.
b) Ha de proposar al Consell de Ministres el nomenament del seu conseller delegat.
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c) Ha de nomenar els directors generals de l’ICEX.
d) Ha de nomenar els vocals del Consell d’Administració de l’ICEX.
e) Ha de tenir la presidència del seu Consell d’Orientació Estratègica i ha de 

nomenar els seus membres.

2. Els òrgans de govern de l’ICEX són: el president, el Consell d’Administració i el 
conseller delegat. Els actes i les resolucions del president i del Consell d’Administració 
esgoten la via administrativa.

Article 6. President.

Corresponen al president de l’ICEX i màxim òrgan de l’Institut, que és el secretari 
d’Estat de Comerç Exterior, les funcions següents:

a) Tenir la representació legal de l’ICEX, sense perjudici del que preveu l’article 10.2 
b), i vetllar per la consecució dels fins encomanats a l’Institut Espanyol de Comerç Exterior 
i assegurar el compliment dels acords adoptats pel Consell d’Orientació Estratègica i el 
Consell d’Administració.

b) Acordar la convocatòria i l’ordre del dia i presidir les sessions ordinàries i 
extraordinàries del Consell d’Administració.

c) Proposar al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç els nomenaments del conseller 
delegat i dels directors generals.

d) Acordar els nomenaments i, si s’escau, cessaments, del secretari general i del 
seu personal directiu a proposta del conseller delegat, havent-ne de ser informat el 
Consell d’Administració.

e) Aprovar l’estructura orgànica bàsica de l’ICEX, oït el Consell d’Administració.
f) Rendir comptes com a comptedant.
g) Resoldre els recursos, posant fi a la via administrativa, que s’interposin contra 

resolucions del conseller delegat dictades en l’exercici de les potestats administratives 
que tingui atribuïdes.

Article 7. Consell d’Administració.

1. Formen part del Consell d’Administració de l’ICEX el president, el conseller delegat 
i tretze vocals, que han de ser nomenats pel ministre d’Indústria, Turisme i Comerç.

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

3. Deu vocals han de ser nomenats en representació de l’Administració General de 
l’Estat, han de tenir categoria mínima de subdirector general o assimilat i pertànyer a 
ministeris l’àmbit d’actuació dels quals presenti més vinculació amb els fins de l’Institut. 
D’ells, la meitat almenys han de pertànyer al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

4. Tres vocals han de ser nomenats de la manera següent: un en representació de 
la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, un en representació del 
Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació d’Espanya i un en 
representació de les comunitats autònomes. Aquest vocal s’ha de designar a proposta de 
l’òrgan de cada comunitat autònoma amb competències en comerç exterior i ha de rotar 
anualment entre les sis comunitats autònomes amb més volum d’exportacions.

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

Article 8. Funcionament del Consell d’Administració.

1. El Consell d’Administració s’ha de reunir, amb la convocatòria prèvia del seu 
president, quan aquest ho jutgi necessari per al bon funcionament de l’ICEX i, almenys, 
una vegada cada trimestre. El Consell d’Administració també es pot reunir a petició de 
dos terços dels seus membres.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 6

2. En cas d’absència, vacant, malaltia o un altre impediment legal del president del 
Consell d’Administració, aquest ha de ser suplert en l’exercici d’aquestes funcions pel 
conseller delegat.

3. La convocatòria del Consell d’Administració, llevat dels casos d’urgència 
apreciada pel seu president, s’ha de cursar, almenys amb 72 hores d’antelació, i s’ha de 
fixar l’ordre dels assumptes a tractar.

4. El Consell d’Administració ha de quedar vàlidament constituït quan concorrin a la 
reunió, presents o representats, la meitat més un de tots els seus components.

5. Els acords s’han de prendre per majoria dels consellers presents o representats. 
En cas d’empat, el president del Consell d’Administració té vot de qualitat.

6. De les sessions se n’ha d’aixecar acta, que es pot aprovar en la pròpia sessió a 
què es refereix o en la següent, moment a partir del qual té força executiva. L’acta l’ha de 
signar el secretari amb el vistiplau del president del Consell d’Administració.

Article 9. Funcions del Consell d’Administració.

1. Corresponen al Consell d’Administració les funcions següents:

a) Aprovar el Pla estratègic de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior, a proposta del 
conseller delegat i amb l’informe previ del Consell d’Orientació Estratègica.

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

c) Aprovar, a proposta del conseller delegat, l’avantprojecte de pressupostos 
d’explotació i capital de l’ICEX i elevar-los al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per a 
la seva tramitació conforme al que estableix la Llei general pressupostària.

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

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

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

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

h) Aprovar les plantilles i el règim retributiu del personal, amb l’informe favorable previ 
dels ministeris d’Economia i Hisenda i de Política Territorial i Administracions Públiques.

2. El Consell d’Administració pot delegar les seves competències en el conseller 
delegat, amb excepció de les assenyalades en els paràgrafs a) b) c) i d). Així mateix, ha 
d’establir els límits per sota dels quals correspon al conseller delegat l’exercici de les 
funcions que preveuen els paràgrafs e), f) i g).

Article 10. El conseller delegat.

1. El conseller delegat l’ha de nomenar, i si s’escau cessar, el Reial decret acordat 
en Consell de Ministres a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç. Està afectat 
pel règim d’incompatibilitat de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat.

2. Correspon al conseller delegat l’execució dels acords adoptats pels altres òrgans 
de govern de l’ICEX. Així mateix, li corresponen les funcions següents:

a) L’exercici efectiu de la direcció, administració i gestió ordinària de l’ICEX de 
conformitat amb el que disposen els presents Estatuts.
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b) Exercir la facultat de representació de l’ICEX, en judici i fora de judici, en 
qualssevol actes o contractes i davant tota persona o entitat, pública o privada, per poder 
conferir i revocar poders generals, especials o per a la representació en judici de l’Institut.

c) Exercir la prefectura superior de tots els serveis de l’ICEX assumint-ne la direcció, 
impuls i inspecció, i per aquest motiu ha d’adoptar, seguint les orientacions fixades pels 
òrgans de govern en ús de les seves competències, criteris d’actuació i la normativa 
interna per al seu funcionament ordinari. En particular ha d’elaborar les iniciatives 
d’avaluació dels programes i instruments de l’ICEX.

d) Exercir la prefectura superior de personal de l’Institut i contractar el personal de 
l’entitat.

e) Formular els comptes anuals, presentar els estats financers i la liquidació dels 
pressupostos d’explotació i capital de l’Institut per a la seva aprovació pel Consell 
d’Administració així com preparar les altres propostes que en matèria de gestió 
economicofinancera hagin de ser sotmeses al Consell d’Administració.

f) Aprovar les despeses, els actes de disposició de béns i fons propis i els contractes, 
pactes o convenis, programes de suport i operacions financeres d’acord amb les delegacions 
i els límits que estableixi el Consell d’Administració i la legislació vigent que correspongui.

g) Qualsevol altra funció necessària per a la gestió ordinària de l’ICEX, així com les 
que expressament li delegui el president o el Consell d’Administració.

3. El conseller delegat s’ha de suplir en cas de vacant, absència, malaltia o un altre 
impediment legal pel director general que designi el president.

Article 11. Centres directius i de coordinació.

1. Depenent del conseller delegat hi ha els dos centres directius següents, amb 
atribució de les seves funcions corresponents:

a) Direcció General de Serveis a l’Empresa.

Serveis dirigits a empreses en matèria d’iniciació en l’exportació, formació empresarial, 
informació econòmica i comercial, assessorament i accés a mercats exteriors tant en el camp 
del comerç de béns i serveis, com en les inversions d’empreses espanyoles a l’exterior.

b) Direcció General de Promoció Internacional.

Organització de fires, missions comercials, jornades tècniques i altres esdeveniments 
de promoció comercial i d’imatge d’Espanya a l’exterior, tant col·lectius com de suport a 
empreses individuals, dirigits tant a l’exportació de béns i serveis com a l’execució de 
projectes, la cooperació tecnològica, industrial i comercial internacional i la participació de 
les empreses en licitacions internacionals.

2. Els titulars d’aquests centres directius s’han de nomenar, i si s’escau cessar, per 
ordre del ministre Indústria, Turisme i Comerç, i el Consell d’Administració ha de ser 
informat posteriorment. Estan afectats pel règim d’incompatibilitat que estableix la Llei 
5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i 
dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

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

Secció 2a. Òrgan consultiu

Article 12. Consell d’Orientació Estratègica.

1. El Consell d’Orientació Estratègica és un òrgan de reflexió i debat sobre 
l’estratègia de l’ICEX, que ha de proposar la seva orientació i línies d’actuació, procurant 
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el màxim consens amb les prioritats del sector privat i de les restants institucions públiques 
i privades implicades en la internacionalització empresarial.

2. És presidit pel ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i ha d’estar integrat pel 
secretari d’Estat de Comerç Exterior, el conseller delegat, deu vocals procedents del 
sector privat que tinguin reconeguda experiència i prestigi en el camp econòmic i en els 
sectors exportadors, deu vocals en representació de les comunitats autònomes, deu 
vocals en representació de l’Administració General de l’Estat i un secretari, amb les 
especificacions que estableix l’article 7.5.

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

4. Els vocals s’han de nomenar pel president del Consell d’Orientació Estratègica 
pel període de dos anys, renovables per períodes iguals successius.

5. Els vocals procedents del sector privat s’han de designar de la manera següent: 
tres en representació i proposats pel Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i 
Navegació d’Espanya, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials i la 
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa respectivament, i set com a 
representants de sectors prioritaris de la internacionalització empresarial.

6. Els vocals en representació de les comunitats autònomes s’han de designar a 
proposta de l’òrgan de cada comunitat autònoma amb competències en comerç exterior 
de la manera següent: un per cada una de les sis comunitats autònomes amb més volum 
d’exportacions i els altres quatre en representació de la resta, per a la qual cosa s’ha 
d’establir un procediment rotatori que atengui, d’una banda, el criteri de més volum 
d’exportació i, de l’altra, que les comunitats autònomes no hagin estat representades en 
el Consell d’Orientació Estratègica en períodes anteriors.

7. Els vocals en representació de l’Administració General de l’Estat han de tenir 
categoria mínima de director general o assimilat i pertànyer als ministeris l’àmbit d’actuació 
dels quals presenti més vinculació amb els fins de l’Institut.

8. El secretari ha d’efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del president i 
ha d’aixecar acta de les sessions. A més, ha d’exercir totes les altres funcions que siguin 
inherents a la seva condició de secretari. En cas de vacant, absència o malaltia del 
secretari s’ha de designar un suplent per acord del Consell d’Orientació Estratègica.

Article 13. Funcionament del Consell d’Orientació Estratègica.

1. El Consell d’Orientació Estratègica s’ha de reunir, amb la convocatòria prèvia del 
seu president, quan aquest ho jutgi necessari i, almenys, quatre vegades a l’any.

2. La convocatòria del Consell s’ha de cursar, almenys, amb 72 hores d’antelació, i 
ha de fixar l’ordre dels assumptes a tractar.

3. Els acords s’han d’adoptar per majoria de vots dels membres assistents.
4. De les sessions se n’ha d’aixecar acta, que ha de ser signada pel secretari amb el 

vistiplau del president i que es pot aprovar en la mateixa sessió a què es refereix o en la 
següent.

Article 14. Funcions del Consell d’Orientació Estratègica.

El Consell d’Orientació Estratègica té les funcions següents:

a) Orientar i proposar els principis generals de direcció estratègica i prioritats 
d’actuació de l’ICEX i traslladar-los al Consell d’Administració.

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

c) Informar el Pla estratègic de l’ICEX proposat pel conseller delegat, prèviament a 
la seva aprovació pel Consell d’Administració.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 9

d) Aprovar la Memòria anual d’activitats desenvolupades al llarg de l’exercici i 
realitzar el seguiment dels objectius del Pla estratègic i principals resultats dels programes 
d’actuació.

e) Contribuir que les actuacions de l’ICEX s’adeqüin al compliment dels seus 
objectius i funcions.

Secció 3a. Centres d’actuació

Article 15. Centres d’actuació de l’ICEX.

1. Les activitats que l’ICEX desenvolupi a l’interior s’han de fer a través dels seus 
serveis centrals a Madrid i de les direccions territorials i provincials de Comerç de la 
Secretaria d’Estat de Comerç Exterior del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. De 
conformitat amb el que preveu l’article 2.8 del Reial decret 1226/2010, d’1 d’octubre, pel 
qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
els directors territorials i provincials de Comerç han d’exercir de directors de l’ICEX en les 
seves respectives demarcacions territorials i han d’assumir les funcions de direcció i 
coordinació de les activitats de l’ICEX en aquestes, sense perjudici de les facultats que 
tinguin atribuïdes com a pròpies per la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior.

2. Les actuacions que l’ICEX desenvolupi a l’exterior s’han de fer a través de les 
conselleries i agregadories econòmiques i comercials de les missions diplomàtiques 
permanents d’Espanya a l’exterior. De conformitat amb el que preveu l’article 2.9 del Reial 
decret 1226/2010, d’1 d’octubre, els consellers econòmics i comercials o, si s’escau, els 
agregats comercials han d’exercir de directors de l’ICEX en les seves respectives 
demarcacions territorials i han d’assumir funcionalment les tasques de direcció, execució i 
coordinació de les esmentades actuacions de l’ICEX, sense perjudici de les facultats que 
tinguin atribuïdes com a pròpies per la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior.

3. L’ICEX ha de contribuir a les despeses de funcionament de les xarxes exterior i 
territorial mitjançant els corresponents acords entre l’ICEX i la Secretaria d’Estat de 
Comerç Exterior.

CAPÍTOL IV

Personal al servei de l’ICEX

Article 16. Règim de personal no directiu.

1. El personal de l’ICEX s’ha de regir pel dret laboral, amb les especificacions que 
conté la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat, i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en tot el que 
li sigui aplicable, i també li és aplicable el règim d’incompatibilitats que preveu la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

2. La determinació i modificació de les condicions retributives del personal no 
directiu de l’ICEX s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat i altres disposicions en 
matèria de despeses de personal que els sigui aplicable.

3. El personal no directiu al servei de l’ICEX s’ha de seleccionar mitjançant 
convocatòria pública basada en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, tot això 
d’acord amb el que disposa l’article 55 de la referida Llei d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat.

Així mateix, són aplicables a la selecció d’aquest personal els principis rectors, 
requisits generals d’accés, òrgans de selecció i sistemes selectius que preveu la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
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Article 17. Personal directiu i directors adjunts.

1. El personal directiu de l’ICEX ha de desenvolupar funcions directives 
professionals, consistents en la planificació i coordinació d’activitats pròpies d’un àmbit 
concret d’actuació, la gestió del pressupost assignat, l’establiment d’objectius i el control 
del seu compliment i la direcció d’equips de treball. A l’ICEX només tenen aquesta 
consideració els directors de divisió i els subdirectors.

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

3. Els directors de divisió, entre els quals s’inclou el secretari general, i els 
subdirectors els ha de nomenar, i si s’escau cessar, el president de l’ICEX, a proposta del 
conseller delegat, atenent la seva experiència i qualificació personal, i el Consell 
d’Administració n’ha de ser informat, i per tant queden sotmesos al règim laboral especial 
d’alta direcció.

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

5. Els directors adjunts de l’ICEX han d’exercir funcions de seguiment, control i 
avaluació de la gestió operativa d’una àrea promocional o d’informació. Els ha de nomenar 
el conseller delegat, i han de quedar sotmesos a una relació laboral de caràcter comú, i a 
aquest efecte es poden subscriure pactes individuals que s’han de recollir en els seus 
respectius contractes de treball.

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

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

CAPÍTOL V

Règim economicofinancer i patrimonial

Secció 1a. Recursos econòmics

Article 18. Recursos.

Els recursos econòmics de l’ICEX estan integrats per:

a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni.
b) Els productes i les rendes del seu patrimoni, així com els que a partir de l’entrada 

en vigor d’aquest Estatut puguin ser incorporats i adscrits per qualsevol persona o entitat i 
per qualsevol títol.

c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l’exercici de la seva activitat 
empresarial.

d) Les consignacions específiques que tingui assignades en els pressupostos 
generals de l’Estat.

e) Les transferències corrents i de capital que procedeixin de les administracions o 
entitats públiques.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 11

f) Els crèdits i préstecs que pugui rebre com a prestatari, dins dels límits que li 
autoritzi la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici, llevat que es tracti 
d’operacions de crèdit que es concertin i cancel·lin en el mateix exercici pressupostari.

g) Els interessos meritats, procedents de les operacions financeres que atorgui.
h) Les donacions, llegats i altres aportacions procedents d’entitats públiques, 

privades i de particulars.
i) Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït o que es pugui integrar dins del seu 

patrimoni.

Secció 2a. Règim economicofinancer

Article 19. Elaboració del pressupost.

1. L’ICEX ha d’elaborar anualment el seu pressupost d’explotació i de capital i el 
programa d’actuació plurianual, amb l’estructura que assenyali el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, que una vegada aprovat pel Consell d’Administració, s’ha de tramitar de la forma 
que estableix la Llei general pressupostària per a les entitats públiques empresarials.

2. L’avantprojecte de pressupostos d’explotació i de capital juntament amb els 
programes d’actuació plurianual els ha de remetre telemàticament el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç al Ministeri d’Economia i Hisenda. Els pressupostos d’explotació i de 
capital s’han d’integrar en els pressupostos generals de l’Estat.

Article 20. Modificacions pressupostàries.

1. El règim de modificacions pressupostàries és el que estableix, amb caràcter 
general, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per a les entitats 
públiques empresarials.

2. La competència per autoritzar les modificacions pressupostàries que no estiguin 
regulades pel que assenyala la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, 
correspon al Consell d’Administració.

Article 21. Comptes anuals.

1. Els comptes anuals, en els quals s’ha d’incloure la proposta d’aplicació de 
resultats, al costat de l’informe de gestió i de l’informe al qual es refereix l’article 129.3 de 
la Llei general pressupostària, s’han de formular i posar a disposició de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat pel conseller delegat en el termini màxim de tres 
mesos des del tancament de l’exercici econòmic.

2. Els comptes anuals auditats i l’informe de gestió els ha d’aprovar el Consell 
d’Administració abans de finalitzar el primer semestre següent al tancament de l’exercici 
al qual es refereixin i els ha de remetre el president de l’ICEX a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat abans del 31 de juliol, juntament amb l’informe relatiu al 
compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer que regula l’article 129.3 de 
la Llei general pressupostària.

Article 22. Aplicació de resultats.

El resultat de l’exercici que dóna anualment el compte de pèrdues i guanys de l’ICEX 
s’ha d’aplicar de conformitat amb l’ordre de prelació següent:

a) A la compensació de pèrdues d’exercicis anteriors.
b) A constituir les reserves voluntàries que a proposta del Consell d’Administració de 

l’Institut autoritzi el Ministeri d’Economia i Hisenda.
c) Al seu ingrés en el Tresor Públic.
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Article 23. Operacions financeres.

L’ICEX pot realitzar tot tipus d’operacions financeres reemborsables i, en particular, 
concertar operacions d’actiu i passiu, de crèdit, de préstec, fins i tot participatiu, sigui 
quina sigui la forma en què s’instrumentin, tot això de conformitat amb el que estableix la 
Llei general pressupostària i d’acord amb els límits legalment establerts.

Article 24. Comptabilitat.

L’ICEX està sotmès al Pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola, que 
preveu l’article 121 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per a 
les entitats públiques empresarials.

Article 25. Inventari.

L’ICEX ha de formar i mantenir actualitzat l’inventari dels seus béns i drets, i s’ha 
d’actualitzar anualment.

Article 26. Control financer.

L’ICEX està sotmès a control intern per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat en les condicions i en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, per a les entitats públiques empresarials. Tot això, sense perjudici 
del control que correspongui al Tribunal de Comptes.

Secció 3a. Règim patrimonial

Article 27. Patrimoni.

1. El patrimoni de l’ICEX està integrat pels béns i drets de la seva titularitat. A l’ICEX 
s’hi poden adscriure béns del patrimoni de l’Estat, de conformitat amb el que preveu la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

2. L’ICEX pot participar en societats mercantils, quan això sigui necessari per a la 
consecució dels seus fins.

Article 28. Gestió patrimonial.

L’ICEX ha d’ajustar la gestió del seu patrimoni a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques.

CAPÍTOL VI

Règim de contractació i actuacions com a mitjà propi

Article 29. Contractació.

1. La contractació de l’ICEX s’ha de subjectar a les prescripcions de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en els termes que siguin aplicables a la 
seva naturalesa d’entitat pública empresarial i a la seva condició de mitjà propi 
instrumental.

2. Els contractes que formalitzi l’ICEX tenen la consideració de contractes privats i 
les controvèrsies que se suscitin en relació amb aquests s’han de resoldre conforme al 
que preveu l’article 21 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 30. Mitjà propi.

1. L’ICEX ha d’actuar com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General de 
l’Estat i dels organismes i les entitats que en depenen, que tinguin la consideració de 
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poder adjudicador, en tot el que està relacionat amb els programes i projectes vinculats 
amb la internacionalització de l’empresa espanyola recollits a l’article 4 d’aquest Estatut, i 
està obligat a realitzar els treballs que li encomanin d’acord amb les instruccions fixades 
per qui ho encarrega.

Els diferents departaments ministerials de l’Administració General de l’Estat i dels 
organismes i les entitats que en depenen poden encomanar a l’ICEX els treballs i activitats 
que calgui per al compliment de les seves competències i funcions, així com les que 
siguin complementàries i accessòries conforme al règim que estableix aquest Estatut.

2. Les actuacions que li siguin encomanades a l’ICEX han d’estar definides, segons 
els casos, en projectes, memòries o altres documents tècnics, i valorades en el seu 
corresponent pressupost, d’acord amb les tarifes o retribucions que fixi el secretari d’Estat 
de Comerç Exterior.

Abans de formular l’encàrrec, els òrgans competents han d’aprovar els documents 
esmentats i han de realitzar els preceptius tràmits tècnics, jurídics, pressupostaris i de 
control i aprovació de la despesa. L’encàrrec de cada actuació obligatòria l’ha de 
comunicar formalment qui l’encarrega, fent-hi constar, a més dels antecedents que siguin 
procedents, la seva denominació, el termini de realització, el seu import, la partida 
pressupostària corresponent i, si s’escau, les anualitats en què es financi amb les seves 
respectives quanties, així com el director designat per a l’actuació a realitzar. També se li 
ha de facilitar el document en què es defineixi aquesta actuació, amb el seu pressupost 
detallat.

La comunicació que encarregui una actuació a ICEX suposa l’ordre per iniciar-la. 
ICEX ha de fer les seves actuacions conforme al document de definició que l’òrgan 
ordenant li faciliti i seguint les indicacions del director designat per a cada actuació.

Per vetllar per l’adequada realització de les activitats objecte de l’encàrrec, s’ha de 
constituir, per a cada projecte, una comissió de seguiment de la qual han de formar part, 
almenys en un cinquanta per cent, els representants de l’òrgan encarregant. Correspon a 
la comissió de seguiment resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es 
puguin suscitar, així com precisar o modificar les actuacions a realitzar, sempre que no 
suposi alteració substancial de l’objecte de l’encàrrec.

3. Els encàrrecs de gestió s’han de retribuir mitjançant tarifes subjectes al règim que 
preveu el paràgraf següent, i han de comportar la potestat, per a l’òrgan que confereix 
l’encàrrec, de dictar les instruccions necessàries per a la seva execució.

4. La tarifa o retribució de l’encàrrec ha de cobrir el valor de les prestacions 
encarregades, tenint en compte per al seu càlcul els costos directes i els indirectes, i un 
percentatge de marge raonable, que pot oscil·lar en funció dels volums contractats o 
altres circumstàncies objectivament atendibles d’acord amb els mercats corresponents, i 
en queden excloses, en tot cas, qualssevol partides que puguin tenir la consideració 
d’ajuda pública.

5. Les relacions d’ICEX amb l’Administració General de l’Estat i els seus organismes 
i entitats dependents, en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic tenen naturalesa 
instrumental i no contractual, per la qual cosa, a tots els efectes, són de caràcter intern, 
dependent i subordinat.

6. L’ICEX no pot participar en licitacions públiques convocades per l’Administració 
General de l’Estat i els seus organismes i entitats dependents que tinguin la consideració 
de poder adjudicador i dels quals sigui mitjà propi, sense perjudici que quan no concorri 
cap licitador es pugui encarregar de l’execució de la prestació objecte d’aquestes.

7. L’ICEX està subjecte, en els seus contractes amb tercers, a la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, en els termes que preveu l’article 29, sense 
perjudici de la seva configuració com a mitjà propi als efectes dels articles 4.1 n) i 24.6 de 
la Llei esmentada.

8. Finalitzada l’actuació, s’ha de fer el seu reconeixement i comprovació en els 
termes legalment establerts, i s’ha d’estendre el document corresponent i procedir a la 
seva liquidació en el termini dels sis mesos següents.
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