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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
5650 Reial decret 158/2021, de 16 de març, pel qual es regulen la composició i les 

funcions del Consell Assessor per a la Promoció Estratègica i Comercial de 
Canàries.

La Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, 
va crear a l’article 18.2, amb seu a Canàries, el Consell Assessor per a la Promoció del 
Comerç amb l’Àfrica Occidental (CAPCAO), amb l’objectiu de fomentar les relacions 
comercials amb els països africans d’aquesta zona.

El Reial decret 417/1996, d’1 de març, regula la composició i les funcions del Consell 
Assessor per a la Promoció del Comerç amb l’Àfrica Occidental.

En el nostre ordenament, la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la 
Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, comprèn 
un conjunt de mesures econòmiques destinades a potenciar la cohesió econòmica, social 
i territorial de l’arxipèlag i la competitivitat dels seus sectors estratègics. D’altra banda, 
s’han fet profunds canvis estructurals en l’economia espanyola i internacional i la condició 
de regió ultraperifèrica de Canàries a la Unió Europea, a través de la promoció de les illes 
com a plataforma atlàntica i la possibilitat d’establir zones franques en tot el seu territori.

En particular, es disposa la creació, amb seu a Canàries, del Consell Assessor per a la 
Promoció Estratègica i Comercial de Canàries (CAPECC), el qual substitueix i actualitza 
l’antic CAPCAO, i n’amplia l’estratègia amb nous enfocaments dirigits al foment de la 
internacionalització de l’economia canària en un marc geogràfic d’actuació més ampli. En 
aquesta línia, l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries han 
de potenciar la seva col·laboració als efectes de definir i assolir objectius comuns en el 
marc de política comercial de promoció de la internacionalització de l’economia espanyola.

La legislació esmentada estableix que la composició i les funcions d’aquest Consell 
s’han de desenvolupar mitjançant una norma reglamentària.

D’acord amb el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest Reial decret 
s’adequa als principis de bona regulació.

Quant a la seva necessitat i eficàcia, la present norma està justificada en raons 
d’interès general, ja que s’orienta al compliment dels objectius d’internacionalització de 
l’economia canària, i estableix mecanismes de col·laboració i cooperació entre les diferents 
administracions públiques i les empreses privades dins del marc constitucional 
competencial, i millora l’eficàcia en l’actuació de cadascuna de les parts intervinents.

Respecte al principi de proporcionalitat, la iniciativa normativa no restringeix cap dret 
ni imposa càrregues administratives ni pressupostàries. D’altra banda, s’instrumenten 
mecanismes que permeten a organismes, destinataris i usuaris finals conèixer totes les 
decisions que adopti el CAPECC, a través de la memòria anual, les actes de reunions i la 
seva divulgació, i es garanteixen el principi de seguretat jurídica i l’adequació de la norma 
a la resta de l’ordenament jurídic.

L’aplicació del principi de transparència queda garantida mitjançant la definició clara 
dels objectius d’aquesta iniciativa; així mateix, s’ha donat compliment a aquest principi 
amb la participació de la Comunitat Autònoma de Canàries en l’elaboració de la norma.

El Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat atribuïda per 
l’article 149.1.10a i 18a de la Constitució espanyola, sobre les bases del règim duaner i 
aranzelari i comerç exterior, i les bases del règim jurídic de les administracions públiques, 
respectivament; tal com recull la disposició final primera.
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Així mateix, i d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern, el Reial decret està inclòs en el Pla anual normatiu de l’Administració General de 
l’Estat 2020.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 16 de març de 2021,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i finalitats.

L’objecte d’aquest Reial decret és regular la composició i les funcions del Consell 
Assessor per a la Promoció Estratègica i Comercial de Canàries (d’ara endavant, 
CAPECC).

Les seves finalitats són el suport i l’assessorament per al foment de la internacionalització 
de l’economia canària.

Article 2. Naturalesa jurídica i adscripció.

El CAPECC és un òrgan col·legiat, de naturalesa administrativa, i es regeix pel que 
disposen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 19/1994, 
de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, i el present Reial 
decret.

S’adscriu al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria d’Estat de 
Comerç.

Article 3. Principis rectors del CAPECC.

El CAPECC persegueix el seu objecte de conformitat amb els principis d’eficiència, 
transparència i bon govern, per a la qual cosa promou les bones pràctiques i codis de 
conducta, amb lleialtat institucional i respecte a l’ordre de distribució de competències que 
estableix la Constitució espanyola.

Article 4. Composició del CAPECC.

El CAPECC està integrat pels membres següents:

a) President: la persona titular de la Secretaria d’Estat de Comerç, el vot de la qual té 
caràcter diriment.

b) Vicepresident primer: la persona titular de la Conselleria d’Economia, Coneixement 
i Ocupació del Govern de Canàries.

c) Vicepresident segon: la persona titular de la Delegació del Govern a la Comunitat 
Autònoma de Canàries.

d) Vicepresident tercer: la persona titular de la Conselleria de Turisme, Indústria i 
Comerç del Govern de Canàries.

e) Vicepresident quart: la persona titular de la Conselleria d’Hisenda, Pressupostos i 
Afers Europeus del Govern de Canàries.

f) Vicepresident cinquè: la persona que ocupi el càrrec de president del Consorci de 
la Zona Especial Canària.

g) Vocals:

1r La persona titular de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

2n La persona titular de la Direcció General de Diplomàcia Econòmica del Ministeri 
d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

3r La persona que ocupi el càrrec de conseller delegat de l’entitat pública empresarial 
ICEX, Espanya Exportació i Inversions (ICEX).
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4t La persona titular de la Direcció General de Política Econòmica del Ministeri 
d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

5è La persona titular de la Direcció General d’Afers Econòmics amb Àfrica del Govern 
de Canàries.

6è La persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica del Govern de 
Canàries.

7è Els presidents dels cabildos insulars de Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, El 
Hierro, Gran Canària, Tenerife i La Gomera.

8è Una persona representant del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
amb rang de director general.

9è La persona que ocupi el càrrec de director general de l’Institut de Turisme 
d’Espanya (TURESPAÑA, OA).

10è La persona que ocupi la Presidència de la Societat Mercantil Estatal per a la 
Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR).

11è La persona que ocupi la Direcció General del Consorci Casa Àfrica.
12è Una persona representant del Ministeri d’Hisenda amb rang de director general, 

nomenada per la persona titular de la Secretaria d’Estat d’Hisenda
13è Les persones que assumeixin la presidència de les cambres oficials de comerç, 

indústria, serveis i navegació de Gran Canària, de Santa Cruz de Tenerife, de Lanzarote i 
de Fuerteventura.

14è El conseller delegat de la Societat Canària de Foment Econòmic, SA 
(PROEXCA).

15è Les persones titulars de les direccions territorials de comerç de Las Palmas i de 
Santa Cruz de Tenerife.

Article 5. Comitè Executiu.

1. Adscrit al CAPECC es crea un Comitè Executiu l’objecte del qual és el suport 
mitjançant el seguiment i l’impuls de les accions necessàries per materialitzar els acords 
adoptats i l’exercici de les funcions que aquest li assigni.

2. La seva composició és la següent:

a) President: la persona titular de la Direcció General de Comerç Internacional i 
Inversions del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

b) Vocals:

1r La persona titular de la Direcció General d’Afers Econòmics amb Àfrica del Govern 
de Canàries.

2n La persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica del Govern de 
Canàries.

3r Un representant de la Conselleria de Turisme, Indústria i Comerç del Govern de 
Canàries amb rang de director general.

4t Representants dels cabildos insulars de Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, El 
Hierro, Gran Canària, Tenerife i La Gomera.

5è Un representant de PROEXCA.
6è Un representant del Consorci de la Zona Especial Canària.
7è Un representant de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació 

de Gran Canària i de Santa Cruz de Tenerife.
8è Un representant d’ICEX.
9è Un representant del Consorci Casa Àfrica.
10è Un representant de TURESPAÑA, OA.
11è Un representant de SEGITTUR.
12è Un representant de la Direcció Territorial de Comerç de Las Palmas i un altre de 

la Direcció Territorial de Comerç de Santa Cruz de Tenerife.

3. A les reunions del Comitè Executiu hi poden assistir amb veu, però sense vot, les 
persones vinculades a la internacionalització de l’economia canària que proposi el 
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president o els vicepresidents en el cas del CAPECC, o el president o els vocals en el cas 
del Comitè Executiu.

Article 6. Nomenament i mandat.

1. Els vocals del Comitè Executiu els designa el titular de la Secretaria d’Estat de 
Comerç a proposta dels òrgans corresponents de l’Administració General de l’Estat, de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de Canàries o de les entitats representades 
esmentades a l’article 5.

2. El mandat dels membres del CAPECC i del Comitè Executiu, excepte el d’aquells 
que ho siguin per raó del càrrec, és de dos anys, encara que es pot renovar per períodes 
iguals.

3. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Presidència s’han 
de seguir les regles de suplència que preveu l’article 11.2.

En el cas dels vocals, el suplent l’ha de designar l’autoritat competent per a la seva 
designació.

Article 7. Funcions del CAPECC.

1. El CAPECC té les funcions següents:

a) Actuar com a instrument de col·laboració entre les administracions públiques i els 
agents implicats a fi de definir els mitjans i objectius comuns en el marc de la política 
comercial de promoció de la internacionalització de l’economia espanyola.

b) Proposar mesures d’actuació amb l’objectiu de fomentar la internacionalització de 
l’economia canària i impulsar la promoció de Canàries com a plataforma atlàntica, i les 
exportacions de béns i serveis, així com l’atracció d’inversió estrangera a l’arxipèlag canari.

c) Prestar assessorament en el disseny de programes de formació i informació a 
empreses i altres agents econòmics de Canàries, així com de països africans o 
iberoamericans, en temes relacionats amb la internacionalització.

d) Fomentar la constitució de societats i consorcis d’exportació i qualsevol altra 
activitat de suport a l’exportació de productes tradicionals elaborats a Canàries, incloses la 
creació de marques i denominacions d’origen d’aquests productes i la promoció del símbol 
gràfic de les regions ultraperifèriques.

e) Qualssevol altres que se li atribueixin normativament.

2. Els membres del CAPECC no es poden atribuir les funcions de representació 
reconegudes a aquest, llevat que expressament se’ls hagin atorgat per una norma o per 
un acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, pel mateix òrgan.

Article 8. Facultats dels membres del CAPECC.

Els membres de l’òrgan col·legiat estan facultats per:

a) Rebre, amb una antelació mínima de dos dies, la convocatòria que contingui 
l’ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que constin a l’ordre del dia 
ha d’estar a disposició dels membres en el mateix termini.

b) Participar en els debats de les sessions.
c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit 

del seu vot i els motius que el justifiquen.
d) Formular precs i preguntes.
e) Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.
f) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició.

Article 9. Convocatòries i sessions.

1. El CAPECC es pot constituir, pot convocar i dur a terme les seves sessions, i pot 
adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.
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A les sessions que es duguin a terme a distància, s’ha d’assegurar per mitjans 
electrònics la identitat dels membres, així com la veracitat del contingut de les seves 
manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen. Per aquests mitjans electrònics 
s’han de garantir la interactivitat i la intercomunicació entre els membres en temps real. 
Entre d’altres, es consideren vàlids com a mitjans electrònics les audioconferències i les 
videoconferències.

2. Per a la constitució vàlida de l’òrgan als efectes de la celebració de sessions, 
deliberacions i presa d’acords, es requereix l’assistència, presencial o a distància, del 
president i el secretari o, si s’escau, dels qui els supleixin, i la de la meitat, almenys, dels 
seus membres.

Quan estiguin reunits, de manera presencial o a distància, el president, el secretari i 
tots els membres de l’òrgan col·legiat o, si s’escau, les persones que els supleixin, aquests 
es poden constituir vàlidament com a òrgan col·legiat per a la celebració de sessions, 
deliberacions i adopció d’acords sense necessitat d’una convocatòria prèvia quan així ho 
decideixin tots els seus membres.

3. Llevat que no sigui possible, les convocatòries s’han de remetre als membres de 
l’òrgan col·legiat a través de mitjans electrònics, i s’hi han de fer constar l’ordre del dia, 
juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació, quan sigui possible, 
les condicions en què es durà a terme la sessió, el sistema de connexió i, si s’escau, els 
llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en 
la reunió.

4. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no estigui inclòs en 
l’ordre del dia, llevat que hi assisteixin tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la 
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

5. Els acords s’adopten per majoria de vots. Quan s’hi assisteixi a distància, els 
acords s’entenen adoptats en el lloc on tingui la seu l’òrgan col·legiat i, si no, on estigui 
ubicada la presidència.

6. Els qui acreditin la titularitat d’un interès legítim es poden adreçar al secretari 
perquè se’ls expedeixi una certificació dels seus acords. La certificació s’ha d’expedir per 
mitjans electrònics, llevat que l’interessat manifesti expressament el contrari i no tingui 
obligació de relacionar-se amb les administracions públiques per aquesta via.

Article 10. Actes.

1. En cada sessió que faci l’òrgan col·legiat el secretari n’ha d’estendre acta, que ha 
d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies 
del lloc i el temps en què s’ha fet, els punts principals de les deliberacions, així com el 
contingut dels acords adoptats.

Les sessions que faci l’òrgan col·legiat es poden gravar. El fitxer resultant de la 
gravació, juntament amb la certificació expedida pel secretari de la seva autenticitat i 
integritat, i tots els documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la 
sessió, es poden adjuntar a l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els 
punts principals de les deliberacions.

2. L’acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la immediata 
següent; no obstant això, el secretari pot emetre una certificació sobre els acords adoptats 
sense perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta. El secretari ha d’elaborar l’acta amb el 
vistiplau del president i l’ha de remetre a través de mitjans electrònics als membres de 
l’òrgan col·legiat, els qui poden manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o 
objeccions al text, als efectes de la seva aprovació, i, en cas afirmatiu, es considera 
aprovada en la mateixa reunió.

Quan s’hagi optat per la gravació de les sessions dutes a terme o per la utilització de 
documents en suport electrònic, s’han de conservar de manera que es garanteixi la 
integritat i l’autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés a aquests per part 
dels membres de l’òrgan col·legiat.
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3. A l’acta hi han de constar, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot 
contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del seu 
vot favorable.

Article 11. Presidència del CAPECC.

1. Corresponen a la Presidència del CAPECC les competències següents:

a) Exercir la representació de l’òrgan.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de 

l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions dels altres membres, sempre que 
s’hagin formulat amb l’antelació suficient.

c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per 
causes justificades.

d) Dirimir amb el seu vot els empats, a l’efecte d’adoptar acords.
e) Assegurar el compliment de les lleis.
f) Visar les actes i certificacions dels acords de l’òrgan.
g) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de president 

de l’òrgan.

2. En el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, el president 
del Consell Assessor el substitueix el vicepresident primer, o bé de manera successiva 
segons l’ordre de vicepresidents d’aquest Reial decret.

Article 12. Secretaria.

1. Actuen com a secretari en règim d’alternança anual el titular de la Direcció 
Territorial de Comerç de Las Palmas i de la Direcció Territorial de Comerç de Santa Cruz 
de Tenerife. La designació i el cessament, així com la substitució temporal del secretari en 
els supòsits de vacant, absència o malaltia, s’han d’efectuar per acord del president.

2. Corresponen al secretari les funcions següents:

a) Assistir a les reunions amb veu i vot.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l’òrgan per ordre del president, així 

com les citacions als seus membres.
c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan, ja siguin notificacions, 

peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels quals hagi de tenir 
coneixement.

d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
f) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions de l’òrgan i garantir que els 

procediments, les regles de constitució i l’adopció d’acords siguin conformes a dret.
g) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari.

Article 13. Règim de funcionament.

1. El CAPECC s’ha de reunir, almenys, un cop l’any a proposta del president o del 
vicepresident primer.

El Comitè Executiu s’ha de reunir, almenys, dues vegades l’any a proposta del 
president.

2. El CAPECC ha d’elaborar anualment una memòria sobre les activitats dutes a 
terme en compliment de les seves funcions, que s’ha de presentar al titular del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme un cop l’any i s’ha de publicar a la seva seu electrònica.

3. El CAPECC i el seu Comitè Executiu es regeixen quant al seu funcionament intern 
pel que disposa la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre.
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Disposició addicional primera. Constitució del CAPECC.

El CAPECC s’ha de constituir en els tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, i les administracions públiques i les entitats que hi estan representades han 
de proposar els seus representants en el termini de trenta dies a comptar de la data 
d’entrada en vigor esmentada.

Disposició addicional segona. Despeses de funcionament.

El que disposa aquest Reial decret no implica un increment de la despesa pública, ja 
que la creació i el funcionament de l’òrgan col·legiat s’han d’atendre amb els mitjans 
personals, tècnics i pressupostaris assignats a l’òrgan superior en el qual està integrat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat expressament el Reial decret 417/1996, d’1 de març, pel qual es 
regulen la composició i les funcions del Consell Assessor per a la Promoció del Comerç 
amb l’Àfrica Occidental.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.10a i 18a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat competència exclusiva sobre les bases del 
règim duaner i aranzelari i comerç exterior, i la competència estatal sobre les bases del 
règim jurídic de les administracions públiques, respectivament.

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, 16 de març de 2021.

FELIPE R.

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA
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