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tablert a la Llei de procediment administratiu de 17 de 
juliol de 1958.

Article quart

L’organisme autònom Agència per a l’Oli d’Oliva dis-
posa per al compliment dels seus fins dels béns i els mit-
jans econòmics següents:

1. Els béns i valors que constitueixin el seu patri-
moni, així com els productes i rendes d’aquest.

2. Les subvencions que concedeixi la Comunitat Eco-
nòmica Europea o les administracions públiques espa-
nyoles.

3. Les donacions, llegats o aportacions voluntàries 
d’altres entitats o de particulars.

4. Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït, 
incloses les retencions previstes al punt 5 de l’article 1r 
del Reglament (CEE) número 2262/1984, del Consell.

Article cinquè 

1. El personal funcionari que hagi de prestar serveis 
a l’organisme autònom Agència per a l’Oli d’Oliva hi 
queda adscrit mitjançant el sistema de provisió de llocs 
de treball que estableix la normativa vigent.

2. En tot cas, s’ha de garantir el compliment dels 
requisits i les condicions que per als agents d’aquest orga-
nisme estableix l’article 2.3 del Reglament (CEE) número 
27/1985 de la Comissió.

3. El personal de l’organisme autònom que ocupi els 
llocs d’inspecció de les activitats sotmeses al seu control 
té en l’exercici de les seves funcions el caràcter d’agent de 
l’autoritat en relació amb l’obtenció d’informacions o 
dades i amb la possibilitat de procedir a les verificacions i 
comprovacions necessàries per fer els controls.

Les actes esteses pels serveis d’inspecció de l’Agència 
per a l’Oli d’Oliva, una vegada formalitzades, tenen natu-
ralesa de document públic i, llevat que s’acrediti el con-
trari, fan prova dels fets que les han motivat.

DiSpOSiCiOnS ADDiCiOnALS

primera.—per al desplegament del que preveu aquesta 
Llei, pels procediments legals oportuns i fent ús, si s’es-
cau, de l’autorització que conté la disposició addicional 32 
de la Llei 21/1986, de 23 de desembre, s’ha de procedir a 
una adequació de les estructures orgànica i funcional dels 
centres directius i organismes autònoms del Ministeri 
d’Agricultura, pesca i Alimentació, quan puguin implicar 
una duplicació en la gestió del control de l’oli.

Segona.—S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda 
a confeccionar els pressupostos d’ingressos i despeses 
de l’organisme que es crea en aquesta Llei, i a introduir a 
aquests efectes les modificacions necessàries en els pres-
supostos del Ministeri d’Agricultura, pesca i Alimentació i 
dels seus organismes autònoms.

DiSpOSiCió finAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

palau de la Zarzuela, Madrid, 11 de desembre de 1987.

JuAn CARLOS R.

 El president del Govern,
fELipE GOnZÁLEZ MÁRQuEZ

27597 LLEI 28/1987, d’11 de desembre, per la qual es 
crea l’Agència per a l’Oli d’Oliva. («BOE» 297, 
de 12-12-1987.)

JuAn CARLOS i

REi D’ESpAnYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

El Reglament (CEE) número 2262/1984, del Consell, de 
17 de juliol, pel qual es preveuen mesures especials en el 
sector de l’oli d’oliva, estableix, a l’article 1r, que cada 
estat membre productor ha de crear, d’acord amb el seu 
ordenament jurídic, un organisme específic encarregat de 
determinats controls i  activitats en el marc del règim 
d’ajudes a la producció d’oli d’oliva. Aquest organisme 
gaudeix de plena autonomia administrativa, i se li han de 
concedir les competències necessàries per al compliment 
dels seus fins.

D’una altra banda, el Reglament (CEE) 27/1985, de la 
Comissió, de 4 de gener, estableix les modalitats d’aplica-
ció del Reglament anteriorment esmentat, i preveu, con-
cretament, que ha de tenir poder autònom per contractar 
el personal, organitzar la seva activitat i efectuar les des-
peses corresponents; a aquests efectes se li ha de conce-
dir la capacitat jurídica necessària. Així mateix, i per al 
compliment de les seves tasques, s’ha de dotar els seus 
agents, segons el Reglament esmentat, de poders ade-
quats i suficients per al compliment de la seva tasca espe-
cífica.

En la nostra legislació vigent, els organismes que reu-
neixen les condicions avantdites són les entitats estatals 
autònomes, regulades, fonamentalment, a la Llei de 26 de 
desembre de 1958 i en els articles 2 i 6 de la qual s’esta-
bleix que la creació dels organismes autònoms ha de ser 
sempre autoritzada per una llei.

Article primer

1. Es crea l’organisme autònom de caràcter adminis-
tratiu Agència per a l’Oli d’Oliva, amb personalitat jurídica 
i patrimoni propis, amb pressupost independent, d’acord 
amb el que preveuen la Llei de règim jurídic de les entitats 
estatals autònomes de 26 de desembre de 1958, i la Llei 
general pressupostària de 4 de gener de 1977, en tot el 
que no contradiguin els reglaments que s’esmenten al 
número següent.

2. Els fins i les funcions de l’organisme autònom són 
els establerts en els reglaments (CEE) número 2262/1984 
del Consell i número 27/1985 de la Comissió.

Article segon

1. L’Agència per a l’Oli d’Oliva queda adscrita al 
Ministeri d’Agricultura, pesca i Alimentació a través de la 
Subsecretaria del departament.

2. El seu director és nomenat per ordre del Ministeri 
d’Agricultura, pesca i Alimentació, i té el nivell orgànic de 
subdirector general.

Article tercer

1. L’estructura orgànica s’estableix per reglament.
2. S’hi inclou un Consell Assessor, com a òrgan col-

legiat de caràcter consultiu, del qual formen part represen-
tants de l’Estat, de les comunitats autònomes que decidei-
xin integrar-se a l’esmentat organisme i dels sectors 
productor, transformador, comercialitzador i consumidor.

La composició i les funcions de l’òrgan col·legiat es 
determinen per reglament i el seu règim d’acords és l’es-


