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i

Actors de la cooperació
espanyola:
n

Ministeri d´Assumptes Exteriors, Unió Europea i
Cooperació.

n

Agència Espanyola de Cooperació Internacional
pel Desenvolupament.

n

Les Oficines Tècniques de Cooperació.

n

Els Centres de Formació de la Cooperació
Espanyola.

n

Els Centres Culturals.

MINISTERI D´ASSUMPTES EXTERIORS,
UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
n

n

n
n

Òrgan estatal encarregat de les relacions internacionals i de la
cooperació
internacional
entre
Estats
i
Organitzacions
internacionals. Les seues funcions son promoure, projectar, dirigir i
executar la política exterior de l´Estat; defendre i fomentar els
interessos espanyols en l´exterior i portar una adequada política de
protecció als ciutadans espanyols a l´estranger.
El Ministeri te la Secretaria d´Estat per a la Cooperació
Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib per a la formulació,
direcció, execució, seguiment i avaluació de la política exterior per a
Iberoamèrica,
la
de
cooperació
internacional
per
al
desenvolupament i la coordinació de l´acció cultural exterior.
Veure:
http://http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/FuncionesEstr
uctura/Organigrama/Paginas/SecretariaDeEstadoDeCooperacionInt
ernacional.aspx

AENCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL PER AL
DESENVOLUPAMENT-AECID.
n

n

n

L´AECID esta adscrita al Ministeri d´Assumptes Exteriors a través
de la Secretària d´Estat de Cooperació Internacional i per a
Iberoamèrica i el Carib, té una seu a Madrid i diferents oficines a
l´exterior.
L’art. 15 de l'Estatut de l'AECID (“Òrgans de l'AECID a l'exterior”)
determina els aspectes de la seua estructura, organització,
funcions i competències :
Per a l'exercici de les seues funcions a l'exterior, l'AECID adscrita
al la disposa dels òrgans següents:
¨
¨
¨

n

Oficines tècniques de cooperació (OTC): 31 (www.aecid.es)
Centres de formació de la cooperació espanyola: 4
Centres culturals: 13

Com que estan situats fora d'Espanya, aquests organismes
s’integren orgànicament en la missió diplomàtica o oficina
consular corresponent. Funcionalment, depenen de l'AECID, a la
qual correspon la seua dotació pressupostària i dotació interna..

OFICINES TÈCNIQUES DE
COOPERACIÓ - OTC
Les OTC són òrgans de gestió, control i seguiment dels projectes i programes
de cooperació per al desenvolupament que competeixen a l'Agència.
Funcions:
n Gestió de les activitats de la cooperació espanyola (sota la direcció del cap
de la missió diplomàtica).
n Identificació, seguiment i control dels projectes bilaterals de cooperació.
n Preparació de les comissions mixtes de cooperació.
n Detecció d'oportunitats per a projectes de coinversió i ofertes de béns i
serveis espanyols, generats pels projectes de cooperació i transmissió de la
informació a les institucions espanyoles corresponents.
n Suport a institucions espanyoles en el desenvolupament de projectes de
cooperació al país de què es tracte.
n A petició d'altres administracions i institucions públiques, també gestiona i
administra els recursos econòmics d'aquests projectes a petició de la
institució que els promou.

CENTRES DE FORMACIÓ DE LA
COOPERACIÓ ESPANYOLA
Els centres de formació són òrgans de preparació, coordinació i
realització d'activitats de cooperació en l'àmbit específic de la
formació.
Funcions:
n Identificació, selecció, organització i seguiment de programes,
cursos, seminaris i altres activitats de formació.
n Gestió i administració, quan s’escaiga, dels recursos econòmics
aportats per altres institucions i administracions públiques
espanyoles.
n Prestació de suport a institucions espanyoles en el
desenvolupament d'activitats de formació.

CENTRES CULTURALS
Són els òrgans encarregats de preparar, coordinar i realitzar activitats
de cooperació cultural.
Funcions:
n Identificar, programar i executar d'activitats culturals per promoure la
presència cultural d'Espanya.
n Gestionar les seues activitats en col·laboració amb els òrgans de la
missió diplomàtica que actuen en el camp de la cultura i fomentar la
cooperació cultural amb els països en què radiquen.
n Gestionar i administrar, si així està estipulat, els recursos econòmics
aportats per altres institucions i administracions públiques
espanyoles.
n Prestar suport a institucions espanyoles en el desenvolupament
d'activitats culturals.

