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número 204, de 25 d’agost de 2007, i en el suplement en 
català núm. 27, de d’1 de setembre de 2007, se’n fan les 
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 3760, segona columna, a l’article 10.3, on 
diu: «de les persones també, i ha de garantir», ha de dir: 
«de les persones; també ha de garantir.».

A la pàgina 3763, primera columna, a la disposició 
transitòria primera, apartat 3, on diu: «amb anterioritat al 
19 d’abril de 2006», ha de dir: «amb anterioritat al 19 
d’abril de 2007».

A la pàgina 3772 (contraportada), apartat B), s’ha de 
completar el títol de la manera següent: «B) Reial decret 
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontracta-
ció en el sector de la construcció». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 16207 REIAL DECRET 1113/2007, de 24 d’agost, pel 
qual s’estableix el règim de coordinació de les 
autoritats de gestió dels programes regio-
nals de desenvolupament rural. («BOE» 219, 
de 12-9-2007.)

En aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del 
Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al 
desenvolupament rural a través del Fons europeu agrí-
cola de desenvolupament rural (FEADER), l’estructura de 
programació a Espanya per al període 2007-2013 s’ha de 
basar en un pla estratègic nacional de desenvolupament 
rural, que ha d’indicar les prioritats de la intervenció del 
Fons i de l’Estat, un marc nacional de desenvolupament 
rural, que ha de contenir els elements que siguin comuns 
a tots els programes, així com les mesures horitzontals 
d’aplicació general, programes regionals de desenvolu-
pament rural i un programa de la Xarxa Rural Nacional.

De conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005 
del Consell, de 20 de setembre de 2005, cada programa 
ha de tenir una autoritat de gestió, responsable de la ges-
tió i aplicació del programa, amb una separació clara de 
funcions amb els organismes pagadors i de certificació, 
designats d’acord amb la normativa comunitària.

D’aquesta manera es preveu l’existència d’una autori-
tat de gestió per a cadascun dels programes regionals i 
una altra per al programa de la Xarxa Rural Nacional.

Així com en la gestió financera dels programes de 
desenvolupament rural cofinançats pel FEADER, el Fons 
espanyol de garantia agrària té atribuïda, d’acord amb el 
que disposa el Reial decret 521/2006, de 28 d’abril, pel 
qual s’estableix el règim dels organismes pagadors i de 
coordinació dels fons europeus agrícoles, la condició 
d’organisme de coordinació dels organismes pagadors 
d’Espanya, a més d’organisme pagador respecte de les 
actuacions en què l’Estat tingui competència de gestió, 
resolució i pagament, es considera necessari disposar 
d’un òrgan o organisme de coordinació de les autoritats 
de gestió que preveu el capítol I del títol VI del Reglament 
esmentat, que ha de ser el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, a través de la Direcció General de Desenvo-
lupament Rural, sense perjudici de la seva condició d’au-
toritat de gestió en el programa de la Xarxa Rural Nacio-
nal, en la qual l’Estat té competència de gestió, resolució i 
pagament.

Aquest Reial decret opta per atribuir a la Direcció 
General de Desenvolupament Rural, com a òrgan compe-
tent de l’Administració General de l’Estat en matèria de 
desenvolupament rural, la coordinació de les autoritats 
de gestió dels programes de desenvolupament rural, tot 
això en virtut de la competència a què es refereix l’article 
149.1.13a de la Constitució.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, 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 
Ministres en la reunió del dia 24 d’agost de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes 
de coordinació de les autoritats de gestió dels programes 
de desenvolupament rural, corresponents al període de 
programació 2007-2013, en el marc del que disposa el 
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de 
setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament 
rural a través del Fons europeu agrícola de desenvolupa-
ment rural (FEADER).

Article 2. Definicions.

Als efectes del que preveu aquest Reial decret, s’en-
tén per:

a) Autoritat de gestió: l’òrgan o entitat responsable 
de la gestió i aplicació de cada programa.

b) Organisme de coordinació de les autoritats de 
gestió: l’òrgan designat a l’apartat 1 de l’article 5 encarre-
gat, en relació amb els programes regionals i nacionals de 
desenvolupament rural, de centralitzar la informació que 
s’hagi de posar a disposició de la Comissió Europea, de 
fomentar l’aplicació harmonitzada de les disposicions 
comunitàries i de les altres funcions que preveu aquest 
Reial decret.

Article 3. Autoritats de gestió.

1. Cada comunitat autònoma ha de designar una 
única autoritat de gestió, que s’ha de responsabilitzar de 
la gestió i aplicació eficient, eficaç i correcta del programa 
regional de desenvolupament rural corresponent.

2. L’autoritat de gestió del programa Xarxa Rural 
Nacional ha de ser el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, a través de la Direcció General de Desenvolu-
pament Rural.

3. En tot cas, cada programa ha d’establir el sistema 
de gestió i control pertinent que garanteixi una separació 
clara de funcions entre l’autoritat de gestió i els organis-
mes pagadors i de certificació, els quals preveu el Regla-
ment (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre 
de 2005.

Article 4. Marc nacional de desenvolupament rural i 
Comitè nacional de seguiment.

1. Els elements comuns als programes regionals de 
desenvolupament rural conformen un marc nacional de 
desenvolupament rural, l’aprovació del qual, mitjançant 
una decisió, correspon a la Comissió Europea.

2. Sense perjudici dels comitès de seguiment dels 
programes regionals de desenvolupament rural i del pro-
grama Xarxa Rural Nacional, un comitè nacional de segui-
ment, la composició del qual es determina en el Marc 
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nacional de desenvolupament rural, ha de coordinar 
l’execució dels programes esmentats en relació amb l’es-
tratègia nacional i la utilització dels recursos financers.

Article 5. Organisme de coordinació.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a 
través de la Direcció General de Desenvolupament Rural, 
és l’organisme de coordinació de les autoritats de gestió 
dels programes de desenvolupament rural.

2. Cada comunitat autònoma ha de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la identitat de 
l’autoritat de gestió del seu programa regional de desen-
volupament rural.

Article 6. Funcions de l’organisme de coordinació.

Sense perjudici de les que es puguin derivar de la nor-
mativa comunitària de desenvolupament rural, l’orga-
nisme de coordinació de les autoritats de gestió té, entre 
d’altres, les funcions següents:

a) La responsabilitat de la gestió i el seguiment del 
Pla estratègic nacional de desenvolupament rural i, en 
particular, de l’elaboració dels informes de seguiment 
estratègics biennals.

b) La responsabilitat de la gestió i el seguiment del 
Marc nacional de desenvolupament rural, sense perjudici 
de la gestió per part de les comunitats autònomes de les 
mesures que s’hi incloguin.

c) L’organització i direcció de les activitats del Comitè 
nacional de seguiment, encarregat de coordinar l’execu-
ció dels programes regionals de desenvolupament rural i 
del programa Xarxa Rural Nacional en relació amb l’estra-
tègia nacional i la utilització dels recursos financers, de 
conformitat amb el que disposa l’article 77.3 del Regla-
ment (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre 
de 2005.

d) La participació en els comitès de seguiment dels 
programes regionals de desenvolupament rural, en els 
termes que aquests preveuen.

e) L’organització i direcció del Comitè de seguiment 
del programa Xarxa Rural Nacional.

f) La interlocució amb el Fons espanyol de garantia 
agrària com a organisme de coordinació d’organismes 
pagadors per al seguiment de pagaments del FEADER, en 
relació amb el compliment de la contribució del Fons per 
l’estat membre, així com per assegurar la coherència del 
desenvolupament rural amb les mesures finançades pel 
Fons europeu de garantia agrícola (FEAGA).

g) La interlocució amb les autoritats de l’Administra-
ció General de l’Estat responsables del Marc estratègic 
nacional de referència 2007-2013, en relació amb les actu-
acions en desenvolupament rural i la seva coordinació, 
coherència i complementarietat amb els fons de la polí-
tica de cohesió, els fons estructurals, el Fons europeu de 
pesca, les intervencions del Banc Europeu d’Inversions i 
altres instruments financers comunitaris.

h) La interlocució davant la Comissió Europea en els 
assumptes relacionats amb la programació de desenvolu-
pament rural, i, en particular, la representació de l’Estat 
davant el Comitè de desenvolupament rural d’aquesta, en 
la delegació del qual s’ha d’integrar el representant auto-
nòmic que correspongui per torn.

i) La gestió i presentació davant la Comissió Europea 
del Pla estratègic nacional de desenvolupament rural i les 
seves modificacions, bé siguin de naturalesa financera 
per canvis financers entre programes de desenvolupa-
ment rural, o bé de naturalesa estratègica per canvis en la 
normativa nacional o comunitària, en les directrius estra-
tègiques comunitàries o com a resultat de recomanacions 
dels avaluadors o dels informes de seguiment, o de qual-
sevol altra naturalesa.

j) La presentació davant la Comissió Europea dels 
programes regionals de desenvolupament rural i del pro-
grama Xarxa Rural Nacional i les seves modificacions.

k) La responsabilitat de l’autorització de l’accés al 
sistema SFC-2007 d’intercanvi electrònic d’informació i 
documentació de desenvolupament rural i de l’enviament 
electrònic a la Comissió Europea de la documentació rela-
tiva a la gestió del Pla estratègic nacional de desenvolupa-
ment rural, Marc nacional de desenvolupament rural i 
programes de desenvolupament rural.

l) El desenvolupament de les activitats d’informació 
i publicitat respecte del Pla estratègic nacional de desen-
volupament rural i del Marc nacional de desenvolupa-
ment rural.

m) El seguiment i suport a les autoritats de gestió en 
relació amb les auditories i missions de control extern 
sobre els procediments de gestió dels programes de des-
envolupament rural cofinançats pel FEADER.

n) La recopilació i coordinació de les informacions 
relatives a les ajudes d’estat en matèria de desenvolupa-
ment rural que siguin objecte de notificació oficial a la 
Comissió, així com l’assessorament en aquesta matèria a 
les autoritats de gestió dels programes regionals.

ñ) L’adopció, amb la conformitat de les autoritats de 
gestió afectades per raó de territori, de les decisions rela-
tives als projectes de cooperació entre territoris rurals de 
caràcter transnacional o que afectin diverses comunitats 
autònomes.

o) L’impuls de l’aplicació harmonitzada de les dispo-
sicions comunitàries, a fi de garantir la coherència de 
l’ajuda prestada pel FEADER i les administracions nacio-
nals amb les activitats, les polítiques i les prioritats de la 
Unió Europea.

p) La canalització i difusió ràpida i eficaç a les autori-
tats de gestió dels programes regionals de desenvolupa-
ment rural de tota la informació que es rebi de les institu-
cions comunitàries.

Article 7. Relacions entre autoritats de gestió.

1. Les autoritats de gestió dels programes regionals 
de desenvolupament rural implementats en territori naci-
onal es poden relacionar directament entre si, amb inde-
pendència de quin sigui el seu àmbit d’actuació.

En aquests casos, s’han d’observar les previsions que 
estableix el títol primer de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

2.  Les relacions d’aquestes autoritats amb autoritats de 
gestió d’altres estats membres o amb la Comissió Europea, 
de les quals es derivin obligacions o que generin responsabi-
litats davant de poders públics no espanyols, s’han d’efectuar, 
en tot cas, a través de l’organisme de coordinació.

3. Als efectes del que disposa la lletra h) de l’article 6, 
en el si de l’organisme de coordinació de les autoritats de 
gestió s’hi ha d’articular el procediment per debatre i esta-
blir la posició consensuada de les comunitats autònomes 
davant el Comitè de desenvolupament rural de la Comis-
sió Europea.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competèn-
cia estatal en matèria de bases i coordinació de la planifi-
cació general de l’activitat econòmica, que preveu l’article 
149.1.13a de la Constitució.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i apli-
cació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per dictar les mesures d’execució necessàries per al 
seu compliment.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 d’agost de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

 16210 ORDRE SCO/2614/2007, de 4 de setembre, per 
la qual es modifica l’annex II del Reial decret 
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes 
cosmètics. («BOE» 219, de 12-9-2007.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre pro-
ductes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la nor-
mativa existent sobre aquesta matèria adaptant-la a la 
legislació comunitària, fonamentalment a la Directiva
76/768/CEE del Consell, de 27 de juliol de 1976, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels estats membres en 
matèria de productes cosmètics. Amb aquest propòsit 
d’adaptació, aquest Reial decret ha estat modificat poste-
riorment pel Reial decret 2131/2004, de 29 d’octubre, i el 
Reial decret 209/2005, de 25 de febrer, i les ordres de 4 de 
juny de 1998, de 26 d’abril de 1999, de 3 d’agost de 2000 i 
les ordres SCO/249/2003, SCO/1448/2003, SCO/2592/2004, 
SCO/3664/2004, SCO/544/2005, SCO/3691/2005, SCO/747/2006, 
SCO/1730/2006, SCO/3283/2006, SCO/504/2007 i SCO/1929/2007 
han modificat així mateix els seus annexos.

La Directiva 2007/1/CE de la Comissió, de 29 de gener 
de 2007, per la qual es modifica la Directiva 76/768/CEE del 
Consell, sobre productes cosmètics per adaptar el seu 
annex II al progrés tècnic, requereix la seva incorporació 
a l’ordenament jurídic intern mitjançant la transposició 
que aprova aquesta disposició, que introdueix nous can-
vis en els annexos del Reial decret 1599/1997, de 17 d’oc-
tubre.

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que 
estableix la disposició final primera del Reial decret 1599/1997, 
de 17 d’octubre.

En virtut d’això, disposo:

Article primer. Modificació de l’annex II del Real decret 
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmè-
tics.

L’annex II del Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, 
sobre productes cosmètics, queda modificat de la manera 
següent:

a) El número de referència 663 queda redactat en els 
termes següents:

«663. (2RS, 3RS)–3-(2-clorofenil)–2-(4-fluorofe-
nil)–[1H-1,2,4-triazol-1-il]metil)oxirà; epoxiconazol 
(número CAS 133855-98-8)»

b) Se suprimeix el número de referència 1182.
c) S’hi afegeixen els números de referència següents 

Número 
de ref. Nom químic Núm. CAS

   

«1234 PEG-3,2’,2’–di-p-fenilendiamina 144644-13-3
1235 6-nitro-o-toluidina 570-24-1
1236 HC Yellow núm. 11 73388-54-2
1237 HC Orange núm. 3 81612-54-6
1238 HC Green núm. 1 52136-25-1
1239 HC Red núm. 8 i les seves sals 97404-14-3,

13556-29-1
1240 Tetrahidro-6-nitroquinoxalina i les 

seves sals
158006-54-3,

41959-35-7
1241 Disperse Red 15, excepte com a 

impuresa en Disperse Violet 1
116-85-8

1242 4-amino-3-fluorofenol 399-95-1
1243 N,N’–dihexadecil-N,N’–bis (2-hidro

xietil)propanodiamida. Bishidro-
xietil Biscetil Malonamida

149591-38-8»

 Article segon. Termini de venda o cessió.

A partir del 21 de febrer de 2008 no poden ser venuts 
o cedits al consumidor final productes cosmètics que no 
s’ajustin al que estableix l’article primer.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament 
jurídic intern la Directiva 2007/1/CE de la Comissió, 29 de 
gener de 2007, per la qual es modifica la Directiva 76/768/
CEE del Consell, sobre productes cosmètics, per adaptar 
el seu annex II al progrés tècnic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present ordre entra en vigor el 21 de novembre de 
2007.

Madrid, 4 de setembre de 2007.–El ministre de Sanitat 
i Consum, Bernat Soria Escoms. 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 16256 ESMENES de 2004 al Codi internacional de segure-

tat per a les naus de gran velocitat, 2000 (Codi NGV 
2000) (publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 301, de 17 de desembre de 2002), adopta-
des el 10 de desembre de 2004 mitjançant Resolu-
ció MSC. 175(79). («BOE» 220, de 13-9-2007.)

ESMENES AL CODI INTERNACIONAL DE SEGURETAT 
PER A NAUS DE GRAN VELOCITAT, 2000

(CODI NGV 2000)

RESOLUCIÓ MSC.175(79)
(adoptada el 10 de desembre de 2004)

El Comitè de Seguretat Marítima,

Recordant l’article 28 b) del Conveni constitutiu de 
l’Organització Marítima Internacional, article que tracta de 
les funcions del Comitè,


