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Número CAS Número d’índex Número CE Substància

8 615-05-4. — 210-406-1. 4-metoxi-m-fenilenodiamina.
9 101-77-9. 612-051-00-1. 202-974-4. 4,4’-metilenodianilina.

4,4’-diaminodifenilmetà.
10 91-94-1. 612-068-00-4. 202-109-0. 3,3’-diclorobenzidina.

3,3’-diclorobifenil-4,4’-ilenodiamina.
11 119-90-4. 612-036-00-X. 204-355-4. 3,3’-dimetoxibenzidina.

O-dianisidina.
12 119-93-7. 612-041-00-7. 204-358-0. 3,3’-dimetilbenzidina.

4,4’-bi-o-toluïdina.
13 838-88-0. 612-085-00-7. 212-658-8. 4,4’-metilenodi-o-toluïdina.
14 120-71-8. — 204-419-1. 6-metoxi-m-toluïdina.

p-cresidina.
15 101-14-4. 612-078-00-9. 202-918-9. 4,4’-metileno-bis-(2-cloroanilina).

2,2’-dicloro-4,4’-metileno-dianilina.
16 101-80-4. — 202-977-0. 4,4’-oxidianilina.
17 139-65-1. — 205-370-9. 4,4’-tiodianilina.
18 95-53-4. 612-091-00-X. 202-429-0. o-toluïdina.

2-aminotoluè.
19 95-80-7. 612-099-00-3. 202-453-1. 4-metil-m-fenilenodiamina.
20 137-17-7. — 205-282-0. 2,4,5-trimetilanilina.
21 90-04-0. 612-035-00-4. 201-963-1. o-anisidina.

2-metoxianilina.
22 60-09-3. 611-088-00-4. 200-453-6. 4-aminoazobenzè.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

6690 REIAL DECRET 327/2003, de 14 de març,
pel qual es regula el règim dels organismes
p a g a d o r s i d e c o o r d i n a c i ó a m b e l
FEOGA-Garantia. («BOE» 80, de 3-4-2003.)

El Reglament (CEE) núm. 729/70 del Consell, de 21
d’abril de 1970, sobre finançament de la política agrícola
comuna, modificat pel Reglament (CEE) núm. 1287/95
del Consell, de 22 de maig de 1995, estableix que la
responsabilitat del control de les despeses de la secció
Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrí-
cola (FEOGA) correspon en primer lloc als estats mem-
bres, que són els que designen els serveis i organismes
que paguen les despeses amb càrrec a la secció Garantia
del FEOGA, i que els estats membres han d’assumir ple-
nament i efectivament aquesta responsabilitat. Així
mateix possibilita la designació de diversos organismes
pagadors, establint, en aquests casos, la necessitat de
crear un únic organisme que harmonitzi l’aplicació de
la normativa comunitària i actuï com a interlocutor únic
en les qüestions relatives al FEOGA-Garantia.

D’altra banda, l’article 44 de la Llei 55/1999, de 29
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’or-
dre social per a l’any 2000, estableix el procediment
per fer efectiu el principi de coresponsabilitat financera
segons la qual els organismes pagadors i les adminis-
tracions de les quals depenen han d’assumir les res-
ponsabilitats financeres que derivin de la seva actuació,

i determina que són els òrgans competents de l’Admi-
nistració General de l’Estat els competents per proposar
o coordinar els pagaments dels ajuts a cada Fons o Ins-
trument, prèvia audiència de les entitats afectades, que
han de resoldre sobre la determinació d’aquestes res-
ponsabilitats financeres.

L’Estatut de l’organisme autònom Fons Espanyol de
Garantia Agrària, aprovat pel Reial decret 1441/2001,
de 21 de desembre, li atribueix, entre altres, les finalitats
i les funcions de coordinació i informació a la Comissió
de la Unió Europea en totes les qüestions derivades de
l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1258/1999 del Con-
sell, de 17 de maig de 1999, i del Reglament (CE) núm.
1663/1995, de 7 de juliol de 1995, a més de les fun-
cions que li corresponen en la seva condició d’organisme
pagador d’àmbit nacional de les mesures del
FEOGA-Garantia en què l’Administració General de l’Estat
tingui competència de gestió, resolució i pagament.

Tota aquesta nova normativa determina la necessitat
d’establir un nou règim jurídic relatiu als organismes
pagadors de les despeses de la secció Garantia del
FEOGA, les seves relacions amb l’organisme de coor-
dinació, així com el procediment per fer efectiu el principi
de coresponsabilitat financera.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la compe-
tència estatal en matèria de bases i coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica que preveu
l’article 149.1.13a de la Constitució.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 14 de març de 2003,
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D I S P O S O :

Article 1. Objecte i definicions.

1. L’objecte d’aquest Reial decret és establir el règim
jurídic dels organismes pagadors de les despeses finan-
çades amb càrrec a la secció Garantia del Fons Europeu
d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) i de l’organisme
de coordinació, així com de la responsabilitat financera
derivada de la seva gestió i el seu control.

2. Als efectes del que preveu aquest Reial decret,
s’entén per:

a) Organisme pagador: el servei o organisme auto-
ritzat per pagar despeses amb càrrec a la secció Garantia
del FEOGA.

b) Organisme de coordinació: l’organisme encarre-
gat de centralitzar la informació que s’hagi de posar a
disposició de la Comissió Europea i de fomentar l’apli-
cació harmonitzada de les disposicions comunitàries.

c) Autoritat competent: l’encarregada d’emetre i
retirar l’autorització dels organismes pagadors, en els
termes que estableix l’article 1.2 del Reglament (CE)
núm. 1663/1995 de la Comissió, de 7 de juliol de 1995,
pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del
Reglament (CEE) núm. 729/1970 del Consell, pel que
fa al procediment de liquidació de comptes de la secció
Garantia del FEOGA.

Article 2. Organismes pagadors.

1. Són organismes pagadors d’àmbit nacional, res-
pecte de les actuacions en les quals l’Estat tingui com-
petència de gestió, resolució i pagament, amb càrrec
a la secció Garantia del FEOGA, el Fons Espanyol de
Garantia Agrària (FEGA) i el Fons de Regulació i Orga-
nització del Mercat dels Productes de la Pesca i Cultius
Marins (FROM).

2. Les comunitats autònomes disposen d’un únic
organisme pagador dels ajuts respecte dels quals tinguin
competència de gestió, resolució i pagament, amb càrrec
a la secció Garantia del Fons Europeu d’Orientació i
Garantia Agrícola, en els termes i les condicions que
preveu el Reglament (CEE) núm. 1663/1995 de la
Comissió, de 7 de juliol de 1995.

Article 3. Organisme de coordinació.

1. El FEGA és l’organisme de coordinació als efectes
del que preveu l’article 1.2.b) d’aquest Reial decret i és
l’únic representant d’Espanya davant la Comissió Euro-
pea per a totes les qüestions relatives a la secció Garantia
del FEOGA en els termes que preveu l’article 2 del Regla-
ment (CE) núm. 1663/1995.

2. Quan el FEGA actuï com a organisme de coor-
dinació ha d’adoptar les mesures necessàries per dife-
renciar aquesta actuació de la d’organisme pagador.

Article 4. Autoritat competent. Criteris d’autorització.

1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat,
l’autoritat competent és el ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació.

2. Correspon a les comunitats autònomes determi-
nar l’autoritat competent per autoritzar el seu organisme
pagador.

3. Els criteris d’autorització de cada organisme
pagador els estableix l’autoritat competent respectiva,
d’acord amb les orientacions generals que figuren a l’an-
nex del Reglament (CE) núm. 1663/1995.

Article 5. Comunicacions i informació.

1. Cada comunitat autònoma ha de comunicar al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la identitat
de l’autoritat competent a què fa referència l’article 4.2
i, una vegada designat l’organisme pagador, ha de tra-
metre l’acta d’autorització i tota la informació que s’hagi
d’enviar a la Comissió Europea, en virtut de la regla-
mentació comunitària, en especial dels apartats 6 i 7
de l’article 4 del Reglament (CEE) núm. 1258/99, per
traslladar-ho a la Comissió Europea.

2. Als efectes de coordinar i harmonitzar el con-
tingut i la forma de la informació que s’ha de subministrar
a la Comissió Europea, cada organisme pagador ha de
facilitar a l’organisme de coordinació tota la informació
que sigui necessària per complir:

a) Les obligacions imposades per normativa comu-
nitària, en especial els comptes d’ingressos i pagaments.

b) Els deures d’informació necessària per elaborar
o proposar les mesures i normes pertinents.

3. La informació a què es refereix l’apartat anterior
s’ha de trametre en el termini i la forma que determini
l’organisme de coordinació.

4. L’organisme de coordinació, en l’àmbit de les
seves competències, ha d’informar regularment els orga-
nismes pagadors sobre els assumptes tractats a les ins-
titucions comunitàries.

5. L’incompliment del que preveuen els apartats
anteriors dóna lloc a l’assumpció de responsabilitats en
els termes que preveu l’article 12.

6. Així mateix, l’organisme de coordinació ha de faci-
litar a l’organisme de certificació tota la informació que
sigui necessària per donar compliment a la certificació
dels comptes.

Article 6. Certificació dels comptes.

1. La Intervenció General de l’Administració de l’Es-
tat és l’organisme de certificació encarregat d’expedir
el certificat d’integritat, exactitud i veracitat dels comptes
retuts, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 4
del Reglament (CE) núm. 1663/1995 respecte de les
actuacions pròpies de l’Administració General de l’Estat
dutes a terme pel FEGA i el FROM.

2. Cada comunitat autònoma, després de l’autorit-
zació del seu organisme pagador, també ha de designar
un organisme de certificació.

3. La Intervenció General de l’Administració de l’Es-
tat, basant-se, si s’escau, en els certificats emesos pels
òrgans de certificació corresponents de cada organisme
pagador, ha d’emetre un certificat d’integritat, exactitud
i veracitat del compte únic a què es refereix l’article 9.

Article 7. Obligacions dels organismes pagadors.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 4
del Reglament (CE) núm. 1258/1999, els organismes
pagadors han d’oferir garanties suficients conforme:

a) Abans d’emetre l’ordre de pagament controlen
que les so�icituds compleixen els requisits necessaris
i s’ajusten al que estableix la normativa comunitària i
nacional.

b) Els pagaments efectuats es comptabilitzen de for-
ma exacta i exhaustiva.

c) Els documents exigits es presenten dins dels ter-
minis i en la forma previstos a la normativa comunitària
i nacional.

d) Disposen dels documents justificatius dels paga-
ments efectuats i dels documents relatius a l’execució
dels controls administratius i físics obligatoris.

2. L’autorització de l’organisme pagador suposa l’as-
sumpció per part seva i, subsidiàriament, per part de
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l’Administració de la qual depengui, de totes les obli-
gacions i deures establerts a la normativa comunitària
respecte al FEOGA-Garantia i del que estableix aquest
Reial decret, en particular les correccions financeres deri-
vades dels procediments de liquidació de comptes.

Article 8. Relacions entre organismes pagadors.

1. Els organismes pagadors constituïts dins del terri-
tori nacional es poden relacionar directament entre si,
amb independència de quin sigui el seu àmbit d’actuació.

2. Les relacions i les comunicacions d’aquests amb
organismes pagadors d’altres estats membres o amb
la Comissió Europea s’han de fer, en tot cas, a través
de l’organisme de coordinació.

3. L’aplicació harmonitzada de la normativa, la par-
ticipació i la co�aboració dels organismes pagadors de
les comunitats autònomes s’ha de fer al si de la con-
ferència sectorial que correspongui, en la forma i els
òrgans que aquesta determini.

Article 9. Comptabilitat.

1. Els organismes pagadors han de dur una comp-
tabilitat adequada dels pagaments i ingressos efectuats
i, si s’escau, dels productes, emmagatzemats de manera
que permeti l’elaboració, dins dels terminis establerts,
d’un compte anual de totes les operacions amb càrrec
al FEOGA-Garantia.

2. La tramesa del compte previst a l’apartat anterior,
per part dels organismes pagadors a l’organisme de coor-
dinació, s’ha de fer acompanyada de tots els documents
necessaris i en els terminis i la forma que aquest deter-
mini, per garantir en tot cas el compliment de la nor-
mativa comunitària i l’elaboració del compte únic que
ha de retre l’Estat membre.

Article 10. Avançament de fons als organismes paga-
dors.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i
el Ministeri d’Economia, en l’àmbit de les seves com-
petències respectives, poden establir els convenis neces-
saris per atendre el prefinançament nacional dels paga-
ments amb càrrec al FEOGA-Garantia.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
subscriure convenis de co�aboració amb els òrgans com-
petents de les comunitats autònomes per garantir el pre-
finançament dels seus organismes pagadors.

3. Els fons anticipats als organismes pagadors de
les comunitats autònomes s’han d’ingressar en un comp-
te únic i específic des del qual es fan els pagaments
corresponents. Aquest compte merita interessos en les
condicions normals de mercat. Els interessos meritats
per aquest compte es liquiden al Tresor Públic trimes-
tralment a través de l’organisme de coordinació.

Article 11. Missions de control.

L’organisme de coordinació, quan ho consideri neces-
sari o quan les comunitats autònomes ho requereixin,
ha d’acompanyar les missions de control que realitzin
els òrgans de la Unió Europea a les comunitats autò-
nomes en l’àmbit de la gestió de fons amb càrrec a
la secció Garantia del FEOGA.

Article 12. Coresponsabilitat financera.

1. Els organismes pagadors que, d’acord amb les
seves competències respectives, duguin a terme actua-
cions de gestió i control de les ajudes finançades per

compte de la secció Garantia del FEOGA han d’assumir
les responsabilitats que derivin d’aquestes actuacions,
incloses les que sobrevinguin per decisions dels òrgans
de la Unió Europea i, especialment, pel que fa al procés
de liquidació de comptes i a l’aplicació de la disciplina
pressupostària.

2. El FEGA, d’acord amb l’article 44 de la Llei
55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, i l’article 3 del seu Estatut,
prèvia audiència dels organismes pagadors afectats, ha
de resoldre sobre la determinació de les responsabilitats
financeres esmentades.

3. Als efectes del que estableixen els apartats ante-
riors i sense perjudici dels mecanismes que s’arbitrin
per fer efectiu el pagament:

a) Els organismes pagadors han d’assumir el paga-
ment de les correccions financeres, en els casos i les
matèries següents:

1r Per causes derivades de la gestió, resolució,
pagament, control i règim sancionador d’ajudes en què
tingui atribuïdes competències.

2n Per les actuacions derivades de la gestió per
la comunitat autònoma de les ajudes les competències
de resolució i pagament de les quals corresponguin a
l’Administració General de l’Estat i la correcció no resulti
de les actuacions d’aquesta Administració.

3r Per causes derivades de l’incompliment de l’o-
bligació d’informar en el termini i la forma que preveu
l’article 5.

b) És atribuïble a l’Administració General de l’Estat
la responsabilitat de les correccions financeres imposa-
des per la Unió Europea en els casos i les matèries
següents:

1r L’incompliment pel FEGA de les obligacions que
estableix l’article 3.1.

2n L’incompliment de l’obligació d’establir les mesu-
res de coordinació dels controls de les ajudes, en l’àmbit
del Sistema Integrat de Gestió i Control, així com la demo-
ra a comunicar als organismes pagadors les informacions
o instruccions comunitàries quan doni lloc a pagaments
indeguts o fora de termini.

3r L’incompliment dels terminis previstos en els con-
venis de prefinançament per trametre els fons als orga-
nismes pagadors quan s’originin per aquest motiu paga-
ments fora de termini.

4t L’incompliment injustificat de les obligacions de
cofinançament quan originin pagaments fora de termini.

5è L’incompliment o la demora de l’obligació de dic-
tar els actes o les resolucions de caràcter jurídic neces-
saris per a la realització per la comunitat autònoma de
les actuacions de gestió d’operacions d’intervenció i
regulació dels mercats que li hagin estat encomanades.

6è L’incompliment de l’obligació de remetre a la
Unió Europea la informació reglamentàriament establer-
ta quan aquest incompliment no sigui imputable a una
comunitat autònoma.

Article 13. Procediment per determinar la responsa-
bilitat.

1. Quan la Comissió Europea, com a conseqüència
d’una correcció financera o del rebuig del finançament
comunitari d’ajuts pagats, minori els fons enviats a l’Estat
membre amb càrrec a la secció Garantia del FEOGA,
el FEGA, sense perjudici dels recursos eventuals davant
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha de fer
una proposta motivada d’imputació de la correcció o
rebuig, d’acord amb els criteris establerts a l’article ante-
rior.
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2. L’organisme afectat disposa d’un mes des de la
notificació per formular a�egacions i aportar la docu-
mentació que consideri oportuna. En casos justificats,
el FEGA pot prorrogar aquest termini.

3. Transcorregut el termini i una vegada estudiades
les a�egacions presentades, el FEGA, en el termini de
tres mesos, ha de convocar una reunió bilateral per tal
d’arribar a un acord. La reunió bilateral no es du a terme
si l’organisme afectat no ha presentat a�egacions a la
proposta original o les a�egacions han estat assumides.
Després de la reunió es pot establir, de comú acord,
un termini màxim d’un mes per comunicar, si s’escau,
qualsevol informació suplementària que sigui necessària
per fonamentar la posició de les parts.

4. Finalitzat aquest últim termini, o si l’organisme
afectat no accepta la convocatòria per a la reunió bila-
teral o no hi assisteix, el FEGA ha d’elaborar la seva
proposta definitiva.

La proposta s’ha d’elevar a consulta de la Comissió
Sectorial de Coordinació d’Organismes Pagadors, creada
a l’efecte en conferència sectorial, la decisió de la qual
s’ha de dictar en el termini de dos mesos i no té caràcter
vinculant.

5. El FEGA, en vista de l’expedient, ha d’adoptar
en el termini de dos mesos la resolució definitiva que
correspongui, que és impugnable en via contenciosa
administrativa, previ recurs d’alçada davant el ministre
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 14. Recuperació de les quantitats no recone-
gudes pel FEOGA.

1. La resolució a què es refereix l’article anterior
s’ha de traslladar al Ministeri d’Economia perquè s’e-
fectuïn les liquidacions, deduccions o compensacions
financeres pertinents que s’hagin d’aplicar als organis-
mes afectats.

2. El Ministeri d’Economia ha de trametre al FEGA
la informació relativa a les quantitats recuperades per
regularitzar amb el Tresor Públic els avançaments corres-
ponents.

3. Les quantitats no reconegudes corresponents a
les comunitats autònomes que no estiguin acollides al
sistema de prefinançament nacional es poden deduir
automàticament de les transferències a realitzar corres-
ponents als reemborsos comunitaris.

Disposició addicional primera. Adaptació.

Els organismes pagadors vàlidament constituïts a l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret s’han d’adaptar en
el termini de tres mesos al que s’hi disposa.

Disposició addicional segona. Manera de fer efectiva
la responsabilitat financera.

La liquidació, les deduccions i les compensacions
financeres que s’hagin de dur a terme com a conse-
qüència de la resolució a què es refereix l’article 13
d’aquest Reial decret les ha d’efectuar la Direcció General
del Tresor i Política Financera, mitjançant la deducció
dels seus imports en els futurs lliuraments que es facin
per compte del FEOGA-Garantia i amb els procediments
que s’estableixin mitjançant una ordre del ministre d’E-
conomia, amb l’informe previ dels departaments com-
petents.

Disposició addicional tercera. Avançaments per comp-
te de la Unió Europea.

Les actuacions del FEGA relacionades amb l’Ordre
de 12 de setembre de 1996, per la qual es regulen

els fluxos financers entre la Comunitat Europea i l’Ad-
ministració General de l’Estat, s’han de continuar desen-
volupant dins del marc establert por la norma esmentada.

Disposició transitòria única. Procediment de corespon-
sabilitat.

El procediment que regula l’article 13 és aplicable
a les correccions financeres o rebuigs de finançament
comunitari corresponents a ajuts finançats amb càrrec
al FEOGA-Garantia pagats des de la constitució dels orga-
nismes pagadors de les comunitats autònomes.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret i, en particular, el Reial decret 2206/1995, de
28 de desembre, pel qual es regulen les actuacions inter-
administratives relatives a les despeses de la secció
Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrària
(FEOGA).

Disposició final primera. Competència.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la compe-
tència estatal en matèria de bases i coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica, prevista a
l’article 149.1.13a de la Constitució.

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, 14 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

CAP DE L’ESTAT
6799 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 52/2002, de

30 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’any 2003. («BOE» 81,
de 4-4-2003.)

Havent observat errades a la Llei 52/2002, de 30
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2003, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, de 31 de desembre de 2002, i en el suple-
ment en català número 3, de 21 de gener de 2003,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 766, primera columna, article 20, apartat
u, segon paràgraf, línia 11, on diu: «El nombre de places
de militars professionals de tropa i marineria ha de ser
el que sigui necessari per assolir els efectius que fixa
la disposició addicional vuitena d’aquesta Llei de pres-
supostos generals de l’Estat», ha de dir: «El nombre de
places de militars professionals de tropa i marineria ha
de ser el que sigui necessari per assolir els efectius que
fixa la disposició addicional novena d’aquesta Llei de
pressupostos generals de l’Estat».


