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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ
3714 Reial decret 193/2015, de 23 de març, pel qual s’aprova el Reglament del 

Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament.

L’article 33 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament, preveu la creació del Registre d’organitzacions no governamentals de 
desenvolupament (ONGD), adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament. El Reial decret 993/1999, d’11 de juny, va aprovar el Reglament 
del Registre d’ONGD, en el qual es regulava el contingut de les inscripcions, així com els 
procediments d’inscripció, modificació i cancel·lació.

L’accés al Registre constitueix, tal com estableix l’esmentat article 33 de la 
Llei 23/1998, de 7 de juliol, una condició indispensable per rebre de les administracions 
públiques ajudes i subvencions computables com a ajuda oficial al desenvolupament, 
alhora que permet accedir als incentius fiscals que preveu l’article 35. Aquesta 
circumstància obliga a verificar la idoneïtat de les entitats que s’hi inscriuen, així com la 
veracitat de les dades inscrites, i a prendre les mesures necessàries perquè la informació 
recollida es mantingui actualitzada, per aconseguir el nivell més alt de fidelitat del Registre 
a la realitat.

El temps transcorregut des de l’aprovació del Reglament ha posat de manifest la 
importància del Registre d’ONGD com a reflex de la diversitat i les característiques del 
teixit associatiu compromès amb la solidaritat internacional, com a instrument per a la 
publicitat de les ONGD, com a referent per poder acollir-se als beneficis fiscals que la llei 
determina, així com per a la gestió de les convocatòries de subvencions, tant d’àmbit 
estatal com autonòmic. No obstant això, els canvis produïts en el sector i en la mateixa 
Administració General de l’Estat, juntament amb la creació de registres de la mateixa 
naturalesa en algunes comunitats autònomes, fan que l’adaptació del Reglament al nou 
context sigui ineludible.

El Reglament aborda, en primer lloc, la definició del tipus d’entitat susceptible 
d’inscripció en el Registre. L’evolució del sector de les ONGD, impulsada per una creixent 
implantació social, experiència i professionalització en el seu funcionament, ha modificat 
l’estructura i la manera d’actuar d’aquestes, i ha propiciat també un augment en el seu 
nombre. Per això és convenient desenvolupar la succinta definició d’ONGD que 
proporciona l’article 32 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol. Es clarifiquen així conceptes de 
forta indeterminació com el caràcter no governamental dels sol·licitants, exclosos els que 
mantinguin vincles jurídics de dependència amb les administracions i entitats del sector 
públic; els fins en matèria de cooperació o l’estructura suficient, requisits que han de 
complir les entitats que sol·licitin la inscripció en el Registre d’ONGD.

Es completa la definició de l’àmbit subjectiu amb la descripció del procediment de 
primera inscripció.

El Reial decret estableix un període transitori de dotze mesos perquè les entitats 
actualment inscrites s’adeqüin als requisits i les obligacions que estableix el nou 
Reglament.

En segon lloc, el Reial decret tracta els aspectes relacionats amb el manteniment i 
l’actualització de les dades registrals.

L’ampliació successiva de l’accés dels ciutadans als serveis públics a través de 
mitjans electrònics possibilita, en primer terme, que la documentació es pugui remetre 
preferentment en aquest format. D’altra banda, facilita que l’actualització d’algunes de les 
dades inscrites més rellevants, això és, les que permeten obtenir una radiografia de 
l’estructura i l’àmbit en què les entitats inscrites exerceixen les seves funcions, sigui més 
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ràpida i eficaç. Per tant, es donen les condicions necessàries perquè es puguin establir 
procediments d’actualització gairebé permanent del Registre.

Amb aquesta finalitat de mantenir un Registre d’ONGD amb una informació 
actualitzada, el Reglament regula les figures de l’actualització i la modificació de les dades 
inscrites, així com de la suspensió de la inscripció en els casos en què aquelles no es 
produeixin en els terminis establerts.

Amb el mateix objectiu es regulen els processos de successió d’entitats inscrites en el 
Registre, atenent així el context actual, en què s’està produint un increment de fusions, 
absorcions o simples canvis de forma jurídica als quals ha de donar resposta el Registre 
d’ONGD.

Finalment, algunes comunitats autònomes, fent ús de la facultat que preveu 
l’article 33.1 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, han creat registres d’ONGD en els territoris 
respectius. Tanmateix, el Reglament del Registre d’ONGD no preveia l’articulació 
d’instruments de cooperació entre aquest i els registres autonòmics, més enllà del 
manament genèric introduït pel legislador a l’article esmentat. Aquesta circumstància mira 
de ser solucionada en la nova redacció del Reglament, que preveu per a aquest cas 
concret la possibilitat de subscriure convenis de col·laboració per assegurar la 
comunicació i l’homologació de dades registrals per mitjans electrònics.

El Reial decret ha rebut l’informe del Consell de Cooperació al Desenvolupament.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, prèvia 

aprovació del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de març 
de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament del Registre d’organitzacions no governamentals de 
desenvolupament, adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, el text del qual s’insereix a continuació.

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

L’aplicació d’aquest Reial decret s’ha de fer sense un augment de cost de 
funcionament dels respectius òrgans directius i no ha de suposar un increment de 
dotacions, retribucions o altres despeses de personal.

Disposició transitòria única. Adaptació de les entitats al nou Reglament.

1. Les entitats inscrites en el Registre d’organitzacions no governamentals de 
desenvolupament en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret han d’adequar la 
seva inscripció en el Registre, així com l’adaptació a la normativa corresponent d’acord 
amb la seva naturalesa jurídica, en els dotze mesos següents a la seva entrada en vigor. 
Transcorregut el termini esmentat sense que se n’hagi sol·licitat l’adaptació, el Registre 
pot iniciar d’ofici el procediment de cancel·lació de la inscripció, previ tràmit d’audiència.

2. El director de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament ha de resoldre sobre la idoneïtat de l’adaptació de les entitats inscrites 
en el termini de sis mesos des de la seva sol·licitud.

3. En els casos en què l’entitat sol·licitant de l’adaptació no compleixi els requisits 
necessaris per a la inscripció, el Registre d’organitzacions no governamentals de 
desenvolupament n’ha de resoldre la cancel·lació, previ tràmit d’audiència.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 993/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament del Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament, adscrit 
a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

2. Queden així mateix derogades qualssevol altres disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposen aquest Reial decret i el Reglament que s’aprova.

Disposició final primera. Facultats d’execució i aplicació.

Es faculta el director de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament per dictar, previ compliment dels tràmits oportuns, totes les mesures 
que siguin necessàries en l’execució i l’aplicació del que preveu el Reglament que 
s’aprova.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.3a de la 
Constitució, pel qual correspon a l’Estat la competència exclusiva sobre «relacions 
internacionals».

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de març de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

REGLAMENT DEL REGISTRE D’ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS DE 
DESENVOLUPAMENT

Article 1. Objecte.

Aquest Reglament té per objecte regular el Registre d’organitzacions no 
governamentals de desenvolupament (Registre d’ONGD) que preveu l’article 33 de la 
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, el 
procediment d’inscripció en aquest Registre i les relacions de col·laboració amb els 
registres d’ONGD de les comunitats autònomes.

Article 2. Règim jurídic.

Els procediments d’inscripció, modificació i cancel·lació es regeixen pel que 
estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i el present Reglament.

Article 3. Adscripció.

El Registre d’ONGD depèn del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i està adscrit 
a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) a 
través del seu director.
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Article 4. Àmbit subjectiu.

1. Es poden inscriure en el Registre d’ONGD les entitats de dret privat, legalment 
constituïdes a Espanya, sense finalitats de lucre, que gaudeixin de plena capacitat jurídica 
i d’actuar, que tinguin entre els seus fins o com a objecte exprés, segons els seus propis 
estatuts, la realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la 
cooperació internacional per al desenvolupament i que disposin d’una estructura 
susceptible de garantir suficientment el compliment dels seus objectius.

2. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament inscrites en el 
Registre d’ONGD no poden mantenir una relació jurídica de dependència amb cap 
administració pública o entitats del sector públic. Es presumeix aquesta relació de 
dependència quan els seus òrgans de govern estiguin formats en més d’un 30 per 100 
per persones que actuïn en representació d’administracions públiques o entitats del sector 
públic.

En cap cas es reconeixen com a organitzacions no governamentals de 
desenvolupament, als efectes d’aquest Reglament, les universitats, els partits polítics, els 
col·legis professionals, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, les 
organitzacions empresarials i els sindicats.

3. S’entén que una entitat exerceix activitats relacionades amb els principis i 
objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament quan la finalitat establerta 
en els seus estatuts sigui la promoció dels principis i objectius que estableixen els 
articles 2 i 3 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, i exerceixi la seva activitat de manera 
continuada en algun dels països i sectors de la cooperació per al desenvolupament que 
estableixi el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmics, així com en matèria d’educació per al desenvolupament.

4. S’entén que una entitat disposa d’una estructura susceptible de garantir 
suficientment el compliment dels seus objectius quan tingui mitjans materials i personals 
propis que garanteixin la sostenibilitat de les activitats que exerceix.

Article 5. Contingut de les inscripcions.

1. El Registre d’ONGD ha de practicar les inscripcions mitjançant procediments 
informàtics en fulls registrals independents i que continguin espais necessaris per a la 
pràctica dels assentaments preceptius.

2. El full registral ha de contenir almenys els assentaments següents i les seves 
modificacions:

a) Denominació.
b) Número d’identificació fiscal.
c) Domicili de la seu, així com, si s’escau, de les seves delegacions.
d) Dades identificatives dels promotors o fundadors.
e) Data d’aprovació i, si s’escau, modificació dels estatuts.
f) Número i data d’inscripció en el registre, d’àmbit estatal o autonòmic, que 

correspongui en funció de la seva naturalesa jurídica.
g) Identificació de les persones que componen l’òrgan de govern.
h) Fins i activitats relacionats amb els principis i objectius de la cooperació 

internacional per al desenvolupament.
i) Sectors d’activitat.
j) Patrimoni i fonts de finançament.
k) Nombre de cooperants que treballen a l’entitat.
l) Nombre de socis i de voluntaris.
m) Data d’inscripció.

Article 6. Sol·licitud d’inscripció.

1. La sol·licitud d’inscripció s’ha d’adreçar al Registre d’ONGD i s’ha de presentar al 
Registre general de l’AECID o a qualsevol de les oficines i els registres a què es refereix 
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l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, acompanyada de la documentació 
que s’enumera a l’article següent.

2. Si la sol·licitud es fa de manera electrònica, la documentació que no s’hagi pogut 
annexar en format digital es pot presentar per qualsevol dels mitjans que indica l’apartat 
anterior.

Article 7. Documentació que s’ha d’aportar amb la sol·licitud de primera inscripció.

1. A la sol·licitud de primera inscripció s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Document nacional d’identitat dels representants de l’entitat i documentació 
acreditativa de la seva representació.

b) Acreditació de la personalitat jurídica de l’entitat per mitjà de la còpia de l’acord de 
creació o acta fundacional i dels seus estatuts.

c) Còpia de la targeta d’identificació fiscal.
d) Certificat d’inscripció en el registre públic corresponent en funció de la naturalesa 

jurídica de l’entitat. En aquest certificat han de constar la denominació, el domicili social, 
el número d’inscripció, la data d’alta i, si s’escau, de l’última actualització i els representants 
autoritzats.

e) Declaració responsable del representant legal de l’entitat en què s’inclogui una 
breu descripció de l’activitat que exerceix l’entitat, el sector al qual es dirigeix la seva 
actuació, la relació d’activitats, projectes i programes que l’entitat hagi efectuat en matèria 
de cooperació internacional per al desenvolupament, així com, si s’escau, les subvencions 
i ajudes destinades a la cooperació internacional per al desenvolupament rebudes per 
part de les administracions públiques o per donants internacionals.

La declaració responsable ha de fer referència al fet de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i per 
reintegrament de subvencions.

f) Certificat de l’entitat en el qual s’acrediti l’existència d’una estructura suficient per 
garantir els fins de l’entitat. El certificat ha de contenir almenys l’organigrama de l’entitat i 
les seves delegacions, el nombre de persones sòcies, el personal contractat i el nombre 
de voluntaris i cooperants dedicats a les activitats relacionades amb la cooperació 
internacional per al desenvolupament.

g) Certificat de l’entitat en el qual s’acreditin els fons rebuts procedents de quotes de 
socis, donacions i ingressos generats per activitats de captació de fons privats 
susceptibles de finançar part de l’activitat de l’entitat.

h) Memòria anual corresponent a l’últim any d’activitat, si la té.

2. Els sol·licitants poden autoritzar l’AECID a sol·licitar les dades relatives a alguns 
dels documents exigits i a comprovar que l’entitat està al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i per reintegrament de subvencions, 
i en aquest cas queden eximits de la necessitat d’aportar-los, d’acord amb el que estableix 
l’article 6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics.

Article 8. Resolució del procediment d’inscripció.

1. Vista la sol·licitud i la documentació que l’acompanyi, el director de l’AECID ha de 
resoldre motivadament i ha d’ordenar o denegar la inscripció.

2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos comptats des 
de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general de l’AECID. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud d’inscripció es pot 
entendre estimada.

3. La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant el director de l’AECID o bé recurs contenciós 
administratiu davant l’òrgan jurisdiccional competent.
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Article 9. Successió d’entitats inscrites en el Registre d’ONGD.

1. S’ha d’establir el procediment per a la successió d’entitats inscrites en el Registre 
d’ONGD com a conseqüència de processos de fusió, absorció, escissió o canvi de forma 
jurídica.

2. El procediment per al reconeixement de la successió, que implica el de l’antiguitat 
als efectes de convocatòries de subvencions de l’AECID, ha d’assegurar l’acreditació de 
la transferència dels drets i les obligacions de les entitats preexistents a la nova entitat o, 
si s’escau, a la que es mantingui.

3. El reconeixement de la successió, que implica, si s’escau, la inscripció de l’entitat 
successora, l’ha d’acordar el director de l’AECID en el termini de tres mesos comptats des 
de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general de l’AECID.

Article 10. Efectes de la inscripció.

D’acord amb l’article 33. 2 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, la inscripció en el Registre 
d’ONGD és una condició indispensable per rebre de l’Administració General de l’Estat, en 
l’àmbit de les seves competències, ajudes o subvencions computables com a ajuda oficial 
al desenvolupament, així com per a l’accés als incentius fiscals a què es refereix l’article 
35 de la mateixa norma.

Article 11. Actualització de les dades inscrites.

1. Les dades inscrites en el Registre d’ONGD a les quals es refereixen les lletres i), 
j), k) i l) de l’article 5.2 s’han d’actualitzar en tot cas dins dels quatre primers mesos de 
cada any mitjançant una comunicació del representant legal de l’entitat d’acord amb el 
model posat a disposició dels interessats. Per a les entitats que estiguin subjectes a 
l’obligació d’auditar els comptes anuals, aquesta comunicació té el caràcter de previsió 
subjecta a canvis al tancament definitiu de l’exercici anterior.

2. La falta de comunicació per part de l’entitat en el termini estipulat per a 
l’actualització de les dades inscrites produeix la suspensió dels efectes de la inscripció si, 
efectuat el requeriment per part del Registre, la comunicació no es produeix en el termini 
d’un mes. En tot cas, la suspensió finalitza en la data en què es produeixi l’aportació de la 
documentació.

Article 12. Modificació de les dades inscrites.

1. Qualsevol modificació relativa als apartats a), b), c), e), g) i h) de l’article 5.2 s’ha 
de comunicar al Registre d’ONGD en el termini de tres mesos des del moment en què es 
produeixi per acord de l’òrgan de govern i representació de l’entitat. A la comunicació s’ha 
d’adjuntar la documentació necessària per acreditar la modificació, que ha d’incloure la 
certificació de la inscripció d’aquesta en el registre corresponent o, si no n’hi ha, la 
sol·licitud d’inscripció.

2. La falta de comunicació per part de l’entitat en relació amb la modificació de les 
dades inscrites produeix la suspensió dels efectes de la inscripció si, efectuat el 
requeriment per part del Registre, la comunicació no es produeix en el termini d’un mes. 
En tot cas, la suspensió finalitza en la data en què es produeixi l’aportació de la 
documentació.

Article 13. Cancel·lació de la inscripció.

1. La inscripció en el Registre d’ONGD es pot cancel·lar:

a) Per voluntat de l’entitat manifestada pel seu òrgan de govern.
b) D’ofici, i previ tràmit d’audiència, en els casos següents:

Per extinció o dissolució de l’entitat degudament acreditada.
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Quan consti fefaentment que ha deixat de complir els requisits que estableix l’article 32 
de la Llei 23/1998.

2. La finalització del procediment de successió que regula l’article 9 implica la 
cancel·lació de la inscripció de l’entitat preexistent.

3. La cancel·lació de la inscripció l’ha d’acordar el director de l’AECID en el termini 
de tres mesos comptats des de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general de l’AECID 
en el supòsit que estableix l’apartat a). Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
notificat resolució expressa, la cancel·lació de la inscripció es pot entendre estimada per 
silenci positiu.

Si el procediment de cancel·lació s’ha iniciat d’ofici, la seva caducitat es produeix 
transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi notificat resolució expressa.

4. La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant el director de l’AECID o bé recurs contenciós 
administratiu davant l’òrgan jurisdiccional competent.

Article 14. Publicitat del Registre d’ONGD.

1. El Registre d’ONGD té caràcter públic. El dret d’accés a aquest Registre s’ha 
d’exercir de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 11/2007, de 22 
de juny, i la seva normativa de desplegament.

2. La publicitat s’ha d’ajustar als requisits que estableix la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i s’ha de fer efectiva mitjançant la 
certificació del contingut dels assentaments emesa a sol·licitud d’una persona interessada, 
mitjançant una nota simple informativa o per mitjà de llistes.

3. Les certificacions es poden sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la constància 
de la sol·licitud efectuada i la identitat del sol·licitant i s’han d’expedir en el termini de cinc 
dies comptats des de la data en què aquesta es presenti.

4. No és procedent la publicitat del Registre d’ONGD per mitjà de certificació en el 
supòsit d’entitats que no hagin comunicat les actualitzacions o modificacions de les dades 
registrals d’acord amb els articles 11 i 12.

Article 15. Relacions de col·laboració entre el Registre d’ONGD i les comunitats 
autònomes.

1. L’AECID pot subscriure els convenis de col·laboració que siguin necessaris amb 
els registres d’ONGD de les comunitats autònomes, així com amb les comunitats 
autònomes que no tinguin registre propi per a la regulació de l’intercanvi d’informació a fi 
d’assegurar la comunicació i l’homologació de dades registrals.

2. El Registre d’ONGD ha de facilitar als registres d’ONGD de les comunitats 
autònomes totes les dades, els documents o els mitjans probatoris que estiguin a la seva 
disposició i es necessitin per a l’exercici de les seves pròpies competències.

3. Els intercanvis de documentació i de dades entre els registres s’han de fer 
preferentment per mitjans electrònics.
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