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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
12912 Reial decret 1424/2012, d’11 d’octubre, pel qual es modifica l’Estatut de 

l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, s’adeqüen altres òrgans 
col·legiats en matèria de cooperació i es modifica el Reglament de l’Institut 
Cervantes, aprovat pel Reial decret 1526/1999, d’1 d’octubre.

Els canvis operats pel Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix 
l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i el Reial decret 342/2012, de 
10 de febrer, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, requereixen l’adaptació de l’Estatut de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament per donar cabuda en els seus òrgans 
de govern al secretari general de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que 
assisteix el secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica en la 
formulació, direcció, execució, seguiment i avaluació de la política de cooperació 
internacional per al desenvolupament i la coordinació de l’acció cultural a l’exterior.

D’altra banda, la lletra l) de l’apartat 2 de l’article 10 del Reial decret esmentat 
342/2012, de 10 de febrer, estableix que correspon al secretari general de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament «la relació amb els òrgans consultius i de 
coordinació de la cooperació espanyola; la preparació dels assumptes i l’execució dels 
acords de la Conferència Sectorial de Cooperació al Desenvolupament, de la qual 
exerceix la secretaria, i dels seus òrgans de suport; la rendició de comptes de les activitats 
i resultats de cooperació espanyola a les Corts Generals i a la societat espanyola, i el 
desenvolupament de la política de comunicació en aquest àmbit».

Aquesta previsió aconsella modificar les normes reguladores dels òrgans consultius i 
de coordinació de la cooperació per al desenvolupament que estableix l’article 21 de la 
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, per 
donar-hi cabuda com a membre al titular de la Secretaria General de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament. Així mateix, és oportú modificar amb el mateix 
objecte els reglaments reguladors del Fons de cooperació per a aigua i sanejament i de 
l’Oficina del Fons per a la Promoció del Desenvolupament, pel que es refereix a la 
composició dels seus comitès executius.

En relació amb aquests dos fons, és aconsellable situar l’Oficina del Fons de 
Cooperació per a Aigua i Sanejament a la Direcció de Cooperació amb l’Amèrica Llatina i 
el Carib, ja que és en aquesta regió on el Fons desenvolupa de manera exclusiva la seva 
activitat. De la mateixa manera, l’Oficina del Fons per a la Promoció del Desenvolupament, 
que, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 36/2010, de 22 d’octubre, del 
Fons per a la promoció del desenvolupament, ha d’administrar, amb rang de Direcció, el 
Fons, s’integra a la Direcció de Cooperació Multilateral, Horitzontal i Financera sota la 
responsabilitat del seu director.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a proposta 
del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 11 d’octubre de 2012,
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DISPOSO:

Article primer. Modificació de l’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre.

L’Estatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 1403/2007, de 26 d’octubre, queda modificat de la manera 
següent:

U. L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«1. Són òrgans de govern de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament:

i. La Presidència. El president és substituït en casos d’absència, vacant o 
malaltia pel vicepresident del Consell Rector.

ii. El Consell Rector.»

Dos. El títol de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«11. La Presidència.»

Tres. Se suprimeix el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 11.
Quatre. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 11.
Cinc. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«2. El Consell Rector està compost pels membres següents:

a) President: president de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament.

b) Vicepresident: secretari general de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, que substitueix el president en els casos d’absència, vacant o 
malaltia.

c) Vocals:

El director de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament.

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

Dos funcionaris del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, designats 
lliurement pel ministre, amb rang de subdirector general o equivalent.

En representació d’altres ministeris, amb rang mínim de director general, el 
Consell Rector integra quatre persones:

El director general d’Anàlisi Macroeconòmica i Economia Internacional del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat.

El director general de Comerç i Inversions del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat.

Dos representants del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que són 
designats pel seu titular.

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

c) Secretari: el secretari general de l’Agència, que assisteix a les reunions 
amb veu però sense vot.»

Sis. Se suprimeix la lletra l) de l’apartat 8 de l’article 12.
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Set. L’article 13 queda redactat de la manera següent:

«1. Es crea una Comissió Permanent al si del Consell Rector que ha de 
resoldre sobre les qüestions que li atribueixi aquest.

2. La Comissió Permanent ha d’exercir les funcions que li siguin encomanades 
pel Consell Rector, llevat de les previstes a l’article 12.8, paràgrafs des de la a) fins 
a la n). Els acords de la Comissió Permanent són efectius i produeixen efectes des 
del moment en què s’adoptin. El Consell Rector ha de ratificar aquests acords, i els 
pot revocar quan hi hagi causes extraordinàries que ho aconsellin.

3. Formen part d’aquesta Comissió el president, el vicepresident del Consell 
Rector i el director de l’Agència. Actua com a secretari de la Comissió, amb veu 
però sense vot, el secretari general de l’Agència.

4. La Comissió Permanent s’ha de reunir com a mínim amb caràcter 
bimestral.»

Vuit. L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«Es crea el Consell Assessor de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament com un òrgan de caràcter consultiu.

Està integrat per dotze persones, totes elles reconegudes per la seva 
experiència i coneixements en camps relacionats amb la cooperació internacional i 
el desenvolupament. El seu nomenament i la seva separació els efectua el 
president del Consell Rector, per a la qual cosa ha d’escoltar les propostes dels 
seus integrants.

La presidència l’exerceix el president de l’Agència, el qual ha de ser substituït 
en els casos d’absència, vacant o malaltia pel vicepresident del Consell Rector.

El Consell Assessor s’ha de reunir com a mínim amb una periodicitat anual.
Els seus membres no són retribuïts, si bé, si s’escau, tenen dret a la 

indemnització de les despeses de viatge, estades i trasllats que els origini la 
dedicació al Consell, d’acord amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei.»

Nou. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Estructura bàsica.

1. L’Agència compta amb l’estructura administrativa bàsica que conté la 
present secció.

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

La Direcció de Cooperació amb l’Amèrica Llatina i el Carib;
La Direcció de Cooperació amb Àfrica i Àsia;
La Direcció de Cooperació Multilateral, Horitzontal i Financera;
La Direcció de Relacions Culturals i Científiques;
La Secretaria General;
L’Oficina d’Acció Humanitària.

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

Aquesta Direcció gestiona, executa i administra el Fons de cooperació per a 
aigua i sanejament creat per la disposició addicional seixanta-unena de la Llei 
51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008, 
realitzant les funcions establertes reglamentàriament.
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El titular de la Direcció dirigeix i coordina els departaments següents:

a) El Departament de Cooperació amb Centreamèrica, Mèxic i el Carib;
b) El Departament de Cooperació amb els Països Andins i el Con Sud;
c) El Departament del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament.

4. Correspon a la Direcció de Cooperació amb Àfrica i Àsia el foment, la gestió 
i l’execució de les polítiques públiques de cooperació internacional per al 
desenvolupament dirigides a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un 
desenvolupament humà sostenible als països àrabs, africans i asiàtics, sense 
perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments ministerials.

El titular de la Direcció dirigeix i coordina els departaments següents:

a) El Departament de Cooperació amb l’Àfrica Subsahariana;
b) El Departament de Cooperació amb el Món Àrab i Àsia.

5. Correspon a la Direcció de Cooperació Multilateral, Horitzontal i Financera 
la direcció de l’Oficina del Fons per a la Promoció del Desenvolupament i 
l’administració del mateix Fons, en els termes que estableixen la Llei 36/2010, de 
22 d’octubre, del Fons per a la promoció del desenvolupament, i la seva normativa 
de desplegament; el foment, la gestió i l’execució de les polítiques públiques de 
cooperació internacional per al desenvolupament en l’àmbit sectorial, multilateral i 
financer; integrant el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i 
l’assegurament de la concertació de les polítiques de desenvolupament amb altres 
agències de desenvolupament, organismes i iniciatives multilaterals de 
desenvolupament en coordinació estreta amb els òrgans competents del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació, així com amb altres departaments ministerials i 
organismes que duguin a terme activitats en matèria de cooperació internacional 
per al desenvolupament dins l’àmbit de les seves competències.

El titular de la Direcció dirigeix i coordina els departaments següents:

a) El Departament de Cooperació Sectorial;
b) El Departament d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament;
c) El Departament de Cooperació Multilateral;
d) El Departament de l’Oficina del FONPRODE i de Cooperació Financera.

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

El titular de la Direcció dirigeix i coordina els departaments següents:

a) Departament de Cooperació i Promoció Cultural;
b) Departament de Cooperació Universitària i Científica;
c) Departament de Coordinació de Relacions Culturals i Científiques.

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

a) El Departament de Recursos Humans, Conciliació i Serveis Generals;
b) El Departament de Gestió Econòmica, Financera i Pressupostària;
c) El Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació.

8. Correspon a l’Oficina d’Acció Humanitària la gestió i l’execució de l’acció 
humanitària oficial, de conformitat amb el Pla director, i la coordinació de les 
capacitats de l’Administració General de l’Estat amb les de les administracions 
autonòmica i local, en coherència amb l’estratègia adoptada en aquest camp per 
les Nacions Unides i la Unió Europea. El cap de l’Oficina d’Acció Humanitària 
dirigeix i coordina al seu torn el Departament d’Emergència i Postconflicte.

9. Depèn també del director de l’Agència el Gabinet Tècnic, al qual correspon 
la realització de les activitats d’assessorament i assistència immediata que li 
encomani aquest, així com les de comunicació, sensibilització i educació per al 
desenvolupament. S’integra en el Gabinet Tècnic la Unitat de Planificació, Eficàcia i 
Qualitat, a la qual corresponen les funcions de programació operativa, seguiment i 
anàlisi per a la millora de la qualitat de l’ajuda.

10. Està adscrita a la Direcció de l’Agència la Intervenció Delegada, sense 
perjudici de la seva dependència funcional i orgànica de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat,

11. Depèn del director de l’Agència l’estructura exterior d’aquesta, integrada 
per les oficines tècniques de cooperació, els centres de formació i els centres 
culturals. A l’annex I d’aquest Estatut s’especifiquen les oficines tècniques de 
cooperació, els centres de formació i els centres culturals operatius en la data 
d’aprovació del present Estatut.

12. A proposta del Consell Rector de l’Agència, i en el marc del que s’estableixi 
en el contracte de gestió, correspon al ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
prèvia aprovació del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, la creació, 
modificació o supressió dels òrgans de l’Agència a l’exterior, mitjançant una ordre 
ministerial. L’aprovació d’aquestes ordres ministerials comporta l’actualització 
automàtica de l’annex I d’aquest Estatut.

13. El director de l’Agència pot delegar en els titulars de les direccions, de la 
Secretaria General i de l’Oficina d’Acció Humanitària la direcció, coordinació i 
interlocució amb l’estructura de centres a l’exterior. En l’exercici de les competències 
que els siguin delegades poden enviar, en els seus àmbits respectius i en nom de 
la Direcció de l’Agència, comunicacions i instruccions formals adreçades als 
coordinadors de les oficines tècniques de cooperació i als directors dels centres de 
formació i culturals.

14. Amb la finalitat de reforçar la coordinació i el treball en equip entre les 
diferents àrees i unitats de l’Agència, el director pot crear grups de treball 
encarregats d’una tasca determinada, de caràcter temporal o permanent, 
compostos per persones de diferents unitats, amb la finalitat i les funcions que 
decideixi atorgar-los i sota la responsabilitat d’una persona que formi part del 
personal directiu de l’AECID. La decisió sobre la constitució de cada grup de treball, 
la seva composició, tasques encomanades i la responsabilitat d’aquest correspon 
exclusivament al director de l’Agència.»

Deu. L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Suplència dels titulars d’òrgans directius.

En els casos de vacant, absència o malaltia del titular de la Direcció de 
l’Agència, de les direccions o de la Secretaria General, i en defecte de designació 
del suplent d’acord amb el que preveu l’article 17 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, la suplència correspon als òrgans directius que depenen d’ell 
per l’ordre en què apareixen esmentats a la respectiva estructura establerta en 
aquest Estatut.»
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Onze. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 38 queda redactada de la manera 
següent:

«a) A Espanya, el director de Cooperació amb l’Amèrica Llatina i el Carib i els 
caps dels seus departaments; el director de Cooperació amb Àfrica i Àsia i els caps 
dels seus departaments; el director de Cooperació Multilateral, Horitzontal i 
Financera i els caps dels seus departaments; el director de Relacions Culturals i 
Científiques i els caps dels seus departaments; el secretari general de l’Agència i 
els caps dels seus departaments; el cap de l’Oficina d’Acció Humanitària i el cap 
del Departament d’Emergència i Postconflicte i el director del Gabinet Tècnic del 
Director de l’Agència.

Els llocs directius corresponents als directors geogràfics, director de Relacions 
Culturals i Científiques, director de Cooperació Multilateral, Horitzontal i Financera i 
secretari general els han de cobrir funcionaris de carrera. El lloc corresponent al 
cap de l’Oficina d’Acció Humanitària s’ha de cobrir en règim laboral, mitjançant 
contracte d’alta direcció, entre titulats superiors, atenent criteris de competència 
professional i experiència i mitjançant procediments que garanteixin el mèrit, la 
capacitat i la publicitat.

Els llocs directius corresponents als departaments següents els han de cobrir 
funcionaris de carrera: els departaments de les direccions geogràfiques en la seva 
totalitat; els departaments de la Secretaria General en la seva totalitat; els 
departaments de Cooperació Universitària i Científica i de Coordinació de Relacions 
Culturals i Científiques; el Departament d’Organitzacions no Governamentals de 
Desenvolupament, el Departament de l’Oficina del FONPRODE i de Cooperació 
Financera i el Departament del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament. 
També ha de ser cobert per un funcionari públic el lloc de la Direcció del Gabinet 
Tècnic del Director de l’Agència.

S’han de cobrir en règim laboral, mitjançant contractes d’alta direcció entre 
titulats universitaris superiors, atenent criteris de competència professional i 
experiència, i mitjançant un procediment que garanteixi el mèrit, la capacitat i la 
publicitat, els llocs directius dels departaments següents: Departament 
d’Emergència i Postconflicte; Departament de Cooperació Sectorial; el Departament 
de Cooperació Multilateral i el Departament de Cooperació i Promoció Cultural.»

Article segon. Modificació del Reial decret 22/2000, de 14 de gener, pel qual es regulen 
la composició, les competències, l’organització i les funcions de la Comissió 
Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament.

El Reial decret 22/2000, de 14 de gener, pel qual es regulen la composició, les 
competències, l’organització i les funcions de la Comissió Interterritorial de Cooperació 
per al Desenvolupament, queda modificat de la manera següent:

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

«Article 4. Composició.

1. La Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament actua 
en Ple i en Comissió Permanent.

2. El Ple està constituït pel president, tres vicepresidents, un secretari i els 
vocals que es determinen a l’apartat 7.

3. N’és president el secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per a 
Iberoamèrica, el qual pot ser substituït pel vicepresident primer en casos d’absència, 
malaltia o qualsevol altra causa justificada.

4. N’és vicepresident primer el titular de la Secretaria General de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament.
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5. N’és vicepresident segon un representant de les comunitats autònomes 
elegit pels vocals de la Comissió representants d’aquestes comunitats i entre 
aquests vocals.

6. N’és vicepresident tercer un representant de les entitats locals elegit pels 
vocals de la Comissió representants d’aquestes entitats i entre aquests vocals.

7. Són vocals del Ple de la Comissió:

a) El titular de la Secretaria d’Estat de Comerç.
b) El titular de la Secretaria d’Estat de Turisme.
c) El titular de la Secretaria General d’Immigració i Emigració.
d) El titular de la Direcció de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 

per al Desenvolupament.
e) El titular de la Direcció General d’Anàlisi Macroeconòmica i Economia 

Internacional del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
f) El titular de la Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques.
g) Un representant, amb categoria almenys de director general, dels ministeris 

següents: Afers Exteriors i de Cooperació; Hisenda i Administracions Públiques, 
Justícia; Interior; Foment; Educació, Cultura i Esport; Ocupació i Seguretat Social; 
Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; Economia i Competitivitat; i Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat.

h) El titular de la Subdirecció General de Polítiques de Desenvolupament de 
la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

i) Un representant de cada una de les comunitats autònomes i de les ciutats 
de Ceuta i Melilla, que ha de ser un membre de la conselleria o òrgan equivalent 
que en cada una d’aquelles comunitats gestioni els assumptes relacionats amb la 
cooperació per al desenvolupament, amb rang no inferior al de director general.

j) Dinou representants de les entitats locals que gestionin fons conceptuats en 
els respectius pressupostos com a ajuda oficial al desenvolupament, o d’instàncies 
supramunicipals en què aquestes expressament deleguin, en particular, els fons de 
cooperació i solidaritat. Han de ser elegits per l’associació de l’àmbit estatal amb 
més implantació, d’acord amb els seus propis procediments interns.»

Dos. La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 8 queda redactada de la manera següent:

«b) Per renúncia acceptada pel president de la Comissió.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«2. La Comissió Permanent està composta pel vicepresident primer del Ple, 
que actua com a president d’aquesta, i els vocals següents:

a) El titular de la Direcció de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament, que substitueix el president de la Comissió en casos 
d’absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada.

b) Dos vocals per part de l’Administració General de l’Estat, dels quals un és 
elegit pels seus representants en el Ple, entre ells mateixos, i l’altre és un dels 
representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat en el dit Ple.

c) Tres vocals elegits pels representants de les comunitats autònomes i 
ciutats de Ceuta i Melilla en el Ple, entre ells mateixos.

d) Tres vocals elegits pels representants de les entitats locals en el Ple, entre 
ells mateixos.

3. És secretari de la Comissió Permanent el del Ple.»
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Article tercer. Modificació del Reial decret 2217/2004, de 26 de novembre, sobre 
competències, funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament.

L’article 3 del Reial decret 2217/2004, de 26 de novembre, sobre competències, 
funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament, 
queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Composició.

1. El Consell està integrat per trenta-quatre membres i una persona que 
exerceix la secretaria del Consell. N’exerceix la presidència el secretari general de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

2. La vicepresidència primera correspon al director de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, el qual 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 vicepresidències més, que són exercides per les 
persones elegides entre els membres dels grups als quals es refereixen els 
paràgrafs b) i c) de l’apartat següent.

4. En són vocals:

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

1r El titular de la Secretaria General d’Immigració i Emigració.
2n El titular de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat del Ministeri 

de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
3r El titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat.
4t El titular de la Direcció General de Política de Defensa del Ministeri de 

Defensa.
5è El titular de la Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques.
6è El titular de la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació del 

Ministeri d’Economia i Competitivitat.
7è El titular de la Direcció General d’Anàlisi Macroeconòmica i Economia 

Internacional del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
8è El titular de la Direcció General de Comerç i Inversions del Ministeri 

d’Economia i Competitivitat.
9è El titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d’Educació, Cultura 

i Esport.
10è El titular de la Direcció General de Política i Indústries Culturals i del 

Llibre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
11è El titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d’Ocupació i 

Seguretat Social.
12è El titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient.

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 de 
la mateixa Coordinadora.
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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 a proposta del president del Consell, prèvia consulta al Ple. 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 invitar a assistir a les reunions, 
amb veu però sense vot, representants dels ministeris i els experts que es consideri 
convenient en funció dels afers a tractar.

6. Exerceix la secretaria del Consell, amb veu però sense vot, el subdirector 
general de Polítiques de Desenvolupament.

7. El règim de suplències de les persones que són membres del Consell és el 
general que preveu l’article 24.3 de 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, poden ser suplertes per qui designi la persona titular, amb una antelació 
mínima de 48 hores a la realització de la sessió, d’entre les persones de l’òrgan el 
titular del qual s’ha de suplir.

b) Respecte a la resta de persones que ocupin vocalies, llevat dels experts o 
expertes, poden ser suplertes pels qui designin les seves respectives 
organitzacions, i han de comunicar aquesta circumstància a la Secretaria del 
Consell amb una antelació mínima de 48 hores a la realització de la sessió.

c) Els experts no poden ser suplerts en cap cas.»

Article quart. Modificació del Reial decret 1412/2005, de 25 de novembre, pel qual es 
regula la Comissió Interministerial de Cooperació Internacional.

Els apartats 1 i 2 de l’article 3 del Reial decret 1412/2005, de 25 de novembre, pel 
qual es regula la Comissió Interministerial de Cooperació Internacional, queden redactats 
de la manera següent:

«1. La Comissió Interministerial de Cooperació Internacional té com a 
president el titular de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i per a 
Iberoamèrica; com a vicepresident primer, el titular de la Secretaria General de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, i com a vicepresident segon, el 
titular de la Secretaria d’Estat de Comerç.

2. Són vocals de la Comissió:

a) El titular de la Direcció de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament.
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b) El titular de la Direcció General de Política Exterior i Afers Multilaterals, 
Globals i de Seguretat del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

c) El titular de la Direcció General de Relacions Econòmiques Internacionals 
del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

d) El titular de la Direcció de Cooperació amb l’Amèrica Llatina i el Carib de 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

e) El titular de la Direcció de Cooperació amb Àfrica i Àsia de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

f) El titular de la Direcció de Relacions Culturals i Científiques de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

g) El titular de la Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

h) El titular de la Direcció General d’Anàlisi Macroeconòmica i Economia 
Internacional del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

i) El titular de la Direcció General de Comerç i Inversions del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.

j) El titular de la Direcció General de Migracions del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social.

k) El titular de la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i 
Relacions amb les Confessions del Ministeri de Justícia.

l) Un representant, amb categoria de director general, designat pel titular de 
cada un dels ministeris següents: Defensa; Hisenda i Administracions Públiques; 
Interior; Foment; Educació, Cultura i Esport; Ocupació i Seguretat Social; Indústria, 
Energia i Turisme; Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; Presidència i Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat.

m) El titular de la Subdirecció General de Polítiques de Desenvolupament de 
la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que 
actua com a secretari amb veu i vot.»

Article cinquè. Modificació del Reial decret 1460/2009, de 28 de setembre, sobre 
organització i funcionament del Fons de cooperació per a aigua i sanejament.

El Reial decret 1460/2009, de 28 de setembre, sobre organització i funcionament del 
Fons de cooperació per a aigua i sanejament, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«1. L’administració del Fons correspon a l’Oficina del Fons de Cooperació per 
a Aigua i Sanejament, enquadrada a la Direcció de Cooperació amb l’Amèrica 
Llatina i el Carib de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament.»

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

«3. El Comitè Executiu del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament, 
adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació a través de la Secretaria 
General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, està compost pels 
membres següents:

a) President: el secretari general de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, que pot delegar aquesta funció en el vicepresident primer.

b) Vicepresident primer: el director de la Direcció de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

c) Vicepresident segon: el director general d’Anàlisi Macroeconòmica i 
Economia Internacional del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
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d) Vocals:

1r El director de Cooperació per a l’Amèrica Llatina i el Carib de l’AECID.
2n El cap del Departament del Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament 

de l’AECID.
3r El director general de Comerç i Inversions del Ministeri d’Economia i 

Competitivitat.
4t El director general de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient.
5è Un representant amb nivell almenys de subdirector general de l’Institut de 

Crèdit Oficial, designat pel president de l’Institut de Crèdit Oficial.
6è El titular de la Secretaria General Iberoamericana, que assisteix a les 

reunions del Comitè Executiu amb veu però sense vot.

e) Exerceix les funcions de secretaria i ponència el cap del Departament del 
Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament.»

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

«1. Per a l’assessorament de l’Oficina del Fons de Cooperació per a Aigua i 
Sanejament hi ha d’haver un Consell Assessor adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors i 
de Cooperació a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i per a 
Iberoamèrica, que s’ha de reunir com a mínim un cop l’any, presidit pel secretari 
d’Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica. El Consell Assessor l’han 
de constituir personalitats de prestigi reconegut, espanyoles i iberoamericanes, en 
l’àmbit de l’aigua i els recursos hídrics. El seu funcionament s’ha de sotmetre a les 
normes per les quals es regeixen els òrgans col·legiats, segons el que estableix 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.

Igualment han de formar part d’aquest Consell Assessor representants dels 
actors espanyols relacionats amb la cooperació al desenvolupament en el sector 
de l’aigua, especialment els relacionats amb fundacions, organitzacions no 
governamentals de desenvolupament, operadors i gestors dels serveis d’aigua i 
sanejament, organitzacions empresarials i empreses especialitzades i universitats. 
El Consell Assessor l’han d’integrar quaranta membres com a màxim.

Exerceix les funcions de secretaria i ponència el cap del Departament del Fons 
de Cooperació per a Aigua i Sanejament.»

Article sisè. Modificació del Reglament del Fons per a la promoció del desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 845/2011, de 17 de juny.

El Reglament del Fons per a la promoció del desenvolupament, aprovat pel Reial 
decret 845/2011, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 3 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«3. El Comitè Executiu del FONPRODE té la composició següent:

a) Presidència: el secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per a 
Iberoamèrica, que pot ser substituït pel vicepresident primer en casos de vacant, 
absència, malaltia o una altra causa legal.

b) Vicepresidència primera: el secretari general de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament.

c) Vicepresidència segona: el director de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament.
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d) Vocals, tots ells amb veu i vot:

1r El director general de Política Exterior i Afers Multilaterals, Globals i de 
Seguretat del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

2n El director de Cooperació Multilateral, Horitzontal i Financera de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

3r Dos directors de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, designats per la Presidència de l’Agència.

4t El director general de Relacions Econòmiques Internacionals del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació.

5è El director del Gabinet de la Secretaria General de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació.

6è Un representant, amb rang mínim de director general, del Gabinet de la 
Presidència del Govern designat pel seu director.

7è Un representant, amb rang mínim de director general, del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques designat pel seu titular.

8è Un representant, amb rang mínim de director general, del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, designat pel seu titular.

9è Un representant, amb rang mínim de director general, de la Secretaria 
d’Estat de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat, designat pel seu titular.

10è Un representant, amb rang mínim de director general, de la Secretaria 
d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, designat pel seu titular.

11è El director general d’Anàlisi Macroeconòmica i Economia Internacional 
del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

12è Un representant, amb rang mínim de director general, del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, designat pel seu titular.

13è Un representant, amb rang mínim de director general, del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, designat pel seu titular.

14è Un representant, amb rang mínim de subdirector general, de l’Institut de 
Crèdit Oficial, designat pel mateix Institut d’acord amb els seus procediments 
interns.

15è La persona titular del Departament de l’Oficina del FONPRODE i de 
Cooperació Financera, que actua com a secretari.»

Article setè. Modificació del Reglament de l’Institut Cervantes, aprovat pel Reial decret 
1526/1999, d’1 d’octubre.

Es modifica el Reglament de l’Institut Cervantes, aprovat pel Reial decret 1526/1999, 
d’1 d’octubre, modificat pel Reial decret 775/2012, de 4 de maig (BOE de 5 de maig de 
2012), a l’article 21.4, al qual s’afegeix la redacció següent: «Aquests llocs directius s’han 
de cobrir en règim laboral, mitjançant contractes d’alta direcció».

Disposició addicional primera. Supressió d’òrgans directius

Queden suprimits els òrgans directius següents:

La Direcció de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa Oriental.
La Direcció de Cooperació Sectorial, de Gènere i ONGD.
L’Oficina del Fons per a la Promoció del Desenvolupament.
El Departament de Cooperació amb la Mediterrània i el Món Àrab.
El Departament de Cooperació Sectorial i de Gènere.
El Departament d’Àsia i Europa Oriental.
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Les referències de l’ordenament jurídic a aquests òrgans s’han d’entendre fetes, 
respectivament, a la Direcció de Cooperació amb Àfrica i Àsia, a la Direcció de Cooperació 
Multilateral, Horitzontal i Financera, al Departament de l’Oficina del FONPRODE i de 
Cooperació Financera, al Departament de Cooperació amb el Món Àrab i Àsia i al 
Departament de Cooperació Sectorial.

Disposició addicional segona. No-increment de la despesa pública.

L’aplicació d’aquest Reial decret s’ha de fer sense augment de cost de funcionament 
dels respectius òrgans directius i no pot suposar increment de despesa pública.

Disposició transitòria única. Unitats i llocs de treball amb nivell orgànic inferior a 
departament.

Subsisteixen les unitats i els llocs de treball amb nivell orgànic inferior a departament 
que resultin afectats per les modificacions orgàniques que estableix aquest Reial decret. 
Així mateix, han de ser retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris fins que 
s’aprovin les relacions de llocs de treball adaptades a aquestes modificacions i es 
produeixi la distribució efectiva dels crèdits pressupostaris.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Es faculta la persona titular del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació per dictar, 
amb el compliment previ dels tràmits oportuns, totes les normes i mesures que siguin 
necessàries en el desplegament i l’aplicació del que preveu aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 d’octubre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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