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a) La Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del 
mercat hipotecari (article 14 i article 15, modificat per 
la Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre règim de les so-
cietats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de 
titulització hipotecària), així com les normes regula-
dores d’altres valors o instruments als quals legal-
ment s’atribueixi el mateix règim de solvència que 
l’aplicable a les cèdules hipotecàries.

b) El Reial decret llei 3/1993, de 26 de febrer, 
sobre mesures urgents en matèries pressupostàries, 
tributàries, financeres i d’ocupació (article 16).

c) La Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de 
valors (pel que fa al règim aplicable als sistemes de 
compensació i liquidació que hi són regulats, i a les 
entitats participants en els sistemes esmentats, en 
particular els articles 44 bis, 44 ter, 58 i 59).

d) La Llei 3/1994, de 14 d’abril, d’adaptació de la 
legislació espanyola en matèria d’entitats de crèdit a 
la Segona Directiva de coordinació bancària (dispo-
sició addicional cinquena).

e) La Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del 
Banc d’Espanya (pel que fa al règim aplicable a les 
garanties constituïdes a favor del Banc d’Espanya, 
del Banc Central Europeu o d’altres bancs centrals 
nacionals de la Unió Europea, en l’exercici de les 
seves funcions).

f) La Llei 37/1998, de 16 de novembre, de 
reforma de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat 
de valors (disposicions addicionals desena i dot-
zena).

g) La Llei 1/1999, de 5 de gener, reguladora de 
les entitats de capital de risc i de les seves societats 
gestores (disposició addicional tercera).

h) La Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre 
sistemes de pagaments i de liquidació de valors.

i) El text refós de la Llei d’ordenació i supervisió 
de les assegurances privades, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre (articles 26 a 
37, 39 i 59), i el text refós de l’Estatut legal del Con-
sorci de Compensació d’Assegurances, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre.

j) La Llei 6/2005, de 22 d’abril, sobre sanejament 
i liquidació de les entitats de crèdit.

Disposició final quarta. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de la competència que 
correspon a l’Estat d’acord amb l’article 149.1.6a i 8a de la 
Constitució. Les referències al Banc d’Espanya es conside-
ren bàsiques d’acord amb el que estableix l’article 
149.1.11a de la Constitució.

Disposició final cinquena. Desplegament normatiu.

Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta 
Llei.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

La present 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.

Madrid, 22 d’abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 6563 CORRECCIÓ d’error de l’Instrument de ratifica-
ció del Protocol de Kyoto al Conveni marc de 
les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, fet 
a Kyoto l’11 de desembre de 1997. («BOE» 97, 
de 23-4-2005.)

Havent observat un error en la publicació de l’Instru-
ment de ratificació del Protocol de Kyoto al Conveni marc 
de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, fet a Kyoto 
l’11 de desembre de 1997, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» núm. 33, de 8 de febrer de 2005, i en el suplement 
en català núm. 4, de 16 de febrer de 2005, a continuació 
se’n transcriu la rectificació oportuna, referida a la versió 
en llengua catalana:

Pàg. 629, columna dreta, annex B, on diu: 
«Part/Portugal... (% del nivell de l’any o període de 
base)/2», ha de dir: «Part/Portugal... (% del nivell de l’any 
o període de base)/92».

Es fa públic per a coneixement general. 

 6564 REIAL DECRET 368/2005, de 8 d’abril, pel qual es 
regula el control oficial del rendiment lleter per a 
l’avaluació genètica en les espècies bovina, 
ovina i caprina. («BOE» 97, de 23-4-2005.)

La normativa bàsica que ha regulat el control del rendi-
ment lleter oficial del bestiar a Espanya es va establir mit-
jançant el Reial decret 1213/1997, de 18 de juliol, pel qual es 
regula el control de rendiments lleters per a l’avaluació 
genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i 
caprina de raça pura per a reproducció.

Aquesta disposició, que va incorporar al nostre ordena-
ment jurídic la normativa de la Unió Europea en aquesta 
matèria, ha suposat un instrument per a la modernització 
dels mètodes de control i ha contribuït al fet que les explo-
tacions lleteres siguin un subsector econòmic de gran 
transcendència dins el sector agroalimentari.

La ramaderia de llet demana constantment la incorpo-
ració de noves tecnologies, per la qual cosa s’han d’actua-
litzar i regular tots els mitjans que permetin una rendibilitat 
més gran d’aquestes explotacions, entre els quals destaca 
la millora genètica com l’eina que permet disposar d’efec-
tius de reproductors selectes d’alt valor genètic compro-
vat.

Atès que el control lleter constitueix un instrument 
fonamental en el desenvolupament dels esquemes de 
selecció del bestiar lleter, requereix una estructura organit-
zativa bàsica sobre la qual articular-se, en què participin les 
entitats més representatives del sector, així com els òrgans 
administratius competents.

En aquest sentit, els centres autonòmics de control lle-
ter desenvoluparan un paper fonamental en l’aspecte orga-
nitzatiu del control lleter, ja que aglutinen les funcions dels 
nuclis de control lleter, amb el suport dels laboratoris auto-
nòmics per a l’anàlisi qualitativa de la llet i amb la referèn-
cia dels laboratoris nacionals.

D’altra banda, i com a màxim òrgan de coordinació, es 
redefineixen les funcions i la composició de la Comissió 
Nacional del Control Lleter Oficial.

També és convenient realitzar un constant suport, nor-
matiu i tècnic, per aprofitar totes les alternatives instru-
mentals dels mitjans de producció de què disposa el sector 
lleter a Espanya, mitjançant l’establiment de mecanismes 
de coordinació entre les diferents institucions especialitza-
des i la fixació, pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, dels criteris bàsics que han de seguir els controls de 
rendiments per a la valoració de reproductors inscrits en 


