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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

4001 Reial decret 92/2018, de 2 de març, pel qual es regula el règim dels 
organismes pagadors i de coordinació amb els fons europeus agrícoles, 
FEAGA i FEADER.

El Reial decret 327/2003, de 14 de març, pel qual es regula el règim dels organismes 
pagadors i de coordinació amb el FEOGA-Garantia, va establir el règim jurídic dels 
organismes pagadors de les despeses finançades 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 control.

Per la seva banda, 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, va permetre la 
realització de canvis organitzatius i la seva adequació a les estructures de l’esquema de 
finançament de la política agrícola comuna.

En el marc legal de la Unió Europea per al període financer 2014-2020, el Reglament 
(UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, 
sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es 
deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) 
núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008, del Consell, estableix que 
l’execució de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) s’ha d’efectuar mitjançant la 
gestió compartida entre els estats membres i la Unió Europea.

Aquest Reglament de la Unió Europea també disposa que els organismes pagadors 
són els serveis o organismes dels estats membres responsables de la gestió i el control de 
les despeses dels dos fons esmentats. Així mateix, possibilita la designació de diversos 
organismes pagadors, i estableix en aquests casos la necessitat de crear un únic 
organisme de coordinació. Per tant, es fa necessari una coordinació eficient entre els 
organismes pagadors i l’Administració General de l’Estat amb la finalitat de comunicar a 
termini qualsevol informació, que prèviament requereix una anàlisi i un estudi en profunditat 
i que sol·liciten les institucions de la Unió Europea en investigacions i en els procediments 
de liquidació de comptes, liquidació de conformitat i procediment de conciliació, de manera 
que aquesta informació compleixi els requisits exigits per les institucions i serveixi per 
minimitzar qualsevol conseqüència financera.

L’article 287 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), adoptat a Lisboa, 
el 13 de desembre de 2007, que en recull les atribucions, estableix que, en els estats 
membres, el control s’efectua en col·laboració amb els òrgans o serveis nacionals 
competents. Aquests òrgans tenen l’obligació de comunicar al Tribunal de Comptes 
Europeu els documents o la informació que aquest consideri necessaris per al compliment 
de la seva missió.

Per tant, també es fa necessari una coordinació eficient entre els organismes pagadors 
i l’Administració General de l’Estat amb la finalitat de comunicar en el termini sol·licitat pel 
Tribunal de Comptes Europeu qualsevol informació necessària per al compliment de la 
seva missió.

El Reial decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment 
per determinar i repercutir les responsabilitats per incompliment del dret de la Unió 
Europea, va derogar els articles 12, 13, 14 i la disposició addicional segona del Reial 
decret 327/2003, de 14 de març, i va establir la determinació de la responsabilitat dels 
organismes pagadors i de l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de les seves 
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competències, per incompliment del dret de la Unió Europea, en els casos dels fons 
europeus agrícoles.

El Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, estableix, a l’article 41, les circumstàncies en què la Comissió Europea 
pot reduir o suspendre pagaments mensuals o intermedis. Al seu torn, l’article 42 del 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, determina que si la legislació agrícola sectorial exigeix als estats membres 
presentar, en un termini determinat, informació sobre el nombre de controls efectuats en 
virtut de l’article 59 i els seus resultats, i si els estats membres excedeixen el termini 
esmentat, la Comissió pot suspendre els pagaments mensuals, a què es refereix 
l’article 18, o els pagaments intermedis que indica l’article 36.

D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, estableix, a l’article 51, que la Comissió ha d’adoptar actes 
d’execució que continguin la seva decisió respecte a la liquidació de comptes dels 
organismes pagadors autoritzats i, d’acord amb l’article 52, ha de determinar els imports 
que s’hagin d’excloure basant-se en la importància de la disconformitat comprovada, i 
aquesta exclusió s’ha de fonamentar en la determinació dels imports pagats indegudament 
i, quan aquests no es puguin determinar mitjançant un esforç proporcionat, en l’aplicació 
de correccions mitjançant una extrapolació o a preu fet.

Així mateix, en compliment de la normativa esmentada de la Unió Europea es fa 
necessari habilitar el procediment administratiu, d’una banda, regulador de la fase interna 
d’un procediment comunitari de conformitat, previ a la realització per la Comissió de les 
correccions financeres, i que ofereix l’oportunitat de proporcionar proves i arguments que 
poden contradir-ne les conclusions inicials i, de l’altra, preveure la possibilitat d’acudir 
davant l’òrgan de conciliació, destinat a conciliar la posició entre la Comissió i l’Estat 
membre si no es pot arribar a cap acord en el marc del procediment de conformitat.

Finalment, és necessari incorporar les novetats que preveu el Reglament d’execució 
(UE) núm. 908/2014 de la Comissió, de 6 d’agost de 2014, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, en relació amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, 
la liquidació de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència, 
l’establiment de terminis per a la remissió de la documentació que hagi d’adjuntar l’Estat 
membre a la Comissió Europea o a l’òrgan de conciliació, si s’escau, i la qual obliga a 
respondre en els terminis que fixa el Reglament esmentat.

L’Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària, aprovat pel Reial decret 1441/2001, 
de 21 de desembre, li atribueix, entre altres finalitats, actuar com a interlocutor únic davant 
la Comissió Europea per a les qüestions relatives al finançament de la política agrícola 
comuna i la coordinació financera del sistema de prefinançament nacional de les despeses 
dels fons europeus agrícoles i del procés de liquidació dels seus comptes.

Tenint en compte això, es considera convenient derogar el Reial decret 327/2003, 
de 14 de març, i el Reial decret 521/2006, de 28 d’abril, i aprovar un Reial decret per tal 
d’adequar el marc normatiu consagrat en el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i establir el règim relatiu als organismes 
pagadors de les despeses del FEAGA i del FEADER, les seves relacions amb l’organisme 
de coordinació, així com la coordinació en les investigacions de les institucions de la Unió 
Europea, en la liquidació de comptes, en el procediment de la liquidació de conformitat i el 
procediment de conciliació.

Aquest Reial decret s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així, 
d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es justifica aquesta norma en la necessitat 
d’establir un règim dels organismes pagadors i de coordinació amb els fons europeus 
agrícoles, FEAGA i FEADER. Es compleix el principi de proporcionalitat i la regulació es 
limita al mínim imprescindible, en coherència amb l’actual marc jurídic nacional i de la Unió 
Europea referent a la gestió i el control de les despeses agrícoles del FEAGA i del 
FEADER. Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, s’eviten càrregues administratives 
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innecessàries i es racionalitza la gestió de recursos públics en la consecució de les 
finalitats descrites.

Per a la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i 
s’han sotmès a consulta i audiència pública.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 2 de 
març de 2018,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i definicions.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir el règim jurídic dels organismes 
pagadors de les despeses finançades amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i de l’organisme 
de coordinació, així com els mecanismes per fer-ne efectiva la coordinació.

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

a) Organisme pagador: el servei o l’organisme autoritzat per l’autoritat competent per 
a la gestió i el control del pagament de despeses amb càrrec al FEAGA i al FEADER.

b) Organisme de coordinació: l’organisme encarregat de les funcions següents, en 
l’àmbit que estableix l’article 7 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment 
de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, 
(CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) 
núm. 485/2008, del Consell:

1a La coordinació financera del sistema de prefinançament nacional de les despeses 
dels fons europeus agrícoles i del procés de liquidació dels seus comptes.

2a Recopilar la informació que s’ha de posar a disposició de la Comissió Europea o 
el Tribunal de Comptes Europeu i transmetre’ls-hi.

3a Adoptar o coordinar, en funció del cas, accions destinades a resoldre les 
deficiències de caràcter comú i mantenir informada la Comissió Europea del seguiment.

4a Fomentar l’aplicació harmonitzada de la legislació de la Unió Europea.

c) Autoritat competent: l’encarregada d’emetre i retirar l’autorització dels 
organismes pagadors en els termes que estableixen els articles 7 i 8 del Reglament (UE) 
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

CAPÍTOL II

Organismes pagadors i organisme de coordinació

Article 2. Organismes pagadors.

1. El Fons Espanyol de Garantia Agrària, organisme autònom (FEGA OA), és 
l’organisme pagador d’àmbit nacional, respecte de les actuacions en què l’Estat tingui la 
competència de gestió i control del pagament de despeses, amb càrrec als fons europeus 
FEAGA i al FEADER.

2. Les comunitats autònomes disposen d’un únic organisme pagador de les ajudes 
respecte de les quals tinguin competència de gestió i control del pagament de la despesa, 
amb càrrec als fons europeus FEAGA i FEADER, en els termes i les condicions que preveu 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 71  Dijous 22 de març de 2018  Secc. I. Pàg. 4

el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013.

Article 3. Organisme de coordinació.

1. El FEGA OA és l’organisme de coordinació als efectes del que preveu l’article 1.2.b) 
i és l’únic representant d’Espanya davant la Comissió Europea i altres institucions de la 
Unió Europea per a totes les qüestions relatives al FEAGA i al FEADER, en els termes que 
preveu l’article 7 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013.

2. Quan el FEGA OA actuï com a organisme de coordinació, ha d’adoptar les mesures 
necessàries per diferenciar aquesta actuació de la d’organisme pagador.

Article 4. Autoritat competent i criteris d’autorització.

1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, l’autoritat competent és el titular 
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

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

3. Els criteris d’autorització de cada organisme pagador els ha de revisar l’autoritat 
competent respectiva, d’acord amb les obligacions derivades del Reglament (UE) 
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i les 
disposicions complementàries.

Article 5. Comunicacions i informació.

1. Cada comunitat autònoma ha de comunicar a l’organisme de coordinació la 
identitat de l’autoritat competent a què fa referència l’article 4.2 i ha de remetre, una vegada 
designat l’organisme pagador, l’acta d’autorització i tota la informació que s’hagi de 
transmetre a la Comissió Europea, en virtut de la normativa de la Unió Europea.

2. Als efectes de coordinar i harmonitzar el contingut 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 al compliment de:

a) Les obligacions imposades per la normativa comunitària, en especial dels comptes 
d’ingressos i pagaments, els procediments de liquidació de conformitat i de conciliació.

b) Els deures d’informació necessària per a l’elaboració o la proposta de les mesures 
i normes pertinents.

3. La informació definitiva a què es refereix l’apartat anterior s’ha de remetre en el 
termini de 5 dies abans del venciment dels terminis oficials que estableix la normativa de 
la Unió Europea excepte el supòsit que estableix l’article 9.2. No obstant això, es pot fer 
en 3 dies si afecta un sol organisme pagador, en els procediments de liquidació de 
conformitat i de conciliació.

4. Així mateix, l’organisme pagador ha de comunicar a l’organisme de coordinació la 
informació requerida per qualsevol institució de la Unió Europea, en especial el Tribunal de 
Comptes Europeu, segons els terminis que estableix l’apartat 3, en virtut dels terminis 
màxims que estableixin les institucions esmentades.

5. L’organisme de coordinació, en l’àmbit de les seves competències, ha d’informar 
regularment els organismes pagadors sobre els assumptes tractats en les institucions de 
la Unió Europea en els terminis i la forma que determini aquest.

6. Als efectes que l’organisme de coordinació pugui donar compliment a la funció que 
estableix l’article 7 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, cada organisme pagador ha de comunicar la relació de tots els 
beneficiaris i els pagaments que han rebut de l’exercici financer en curs, amb càrrec a 
FEAGA i FEADER, almenys en dues ocasions: una, durant el mes següent al sisè mes de 
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l’exercici financer i l’altra, després del tancament de l’exercici de manera que aquests es 
puguin declarar per a la presentació dels comptes anuals.

No obstant això, en cas que aquesta informació la requereixi la Comissió Europea o el 
Tribunal de Comptes de la UE, aquestes dades s’han de comunicar segons els terminis 
que estableixen els apartats 3 i 4.

7. Així mateix, l’organisme de coordinació ha de facilitar a l’organisme de certificació 
tota la informació que sigui necessària per donar compliment a la certificació del compte a 
què es refereix l’article 6.3.

Article 6. Certificació dels comptes.

1. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat és l’organisme de certificació 
encarregat d’emetre un dictamen sobre la integralitat, l’exactitud i la veracitat dels comptes 
anuals, sobre el funcionament correcte del sistema de control intern i sobre la legalitat i 
correcció de la despesa per a la qual se sol·licita el reemborsament a la Comissió, d’acord 
amb el que preveu l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 17 de desembre de 2013, respecte de les actuacions pròpies de 
l’Administració General de l’Estat dutes a terme pel FEGA OA.

2. Cada comunitat autònoma, després de l’autorització del seu organisme pagador, 
ha de designar, igualment, un organisme de certificació que, al seu torn, ha d’emetre un 
dictamen segons estableix l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, respecte de les actuacions del seu 
organisme pagador.

3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 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 d’un compte únic abans de la 
remissió dels comptes dels organismes pagadors a la Comissió Europea per part de 
l’organisme de coordinació.

Article 7. Obligacions dels organismes pagadors.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 7 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els organismes pagadors 
han d’oferir garanties suficients que:

a) Abans d’emetre l’ordre de pagament, controlen que les sol·licituds compleixen els 
requisits necessaris i s’ajusten al que estableix la normativa comunitària i nacional.

b) Els pagaments efectuats es comptabilitzen de manera exacta i exhaustiva.
c) Els documents exigits es presenten dins dels terminis i en la forma que preveu la 

normativa comunitària i nacional.
d) Disposen dels documents justificatius dels pagaments efectuats i dels documents 

relatius a l’execució dels controls administratius i sobre el terreny obligatoris.

Article 8. Relacions entre organismes pagadors.

1. Els organismes pagadors constituïts dins del territori nacional es poden relacionar 
directament entre si, independentment del seu àmbit d’actuació.

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

Article 9. Comptabilitat.

1. Els organismes pagadors han de portar una comptabilitat adequada dels 
pagaments i ingressos efectuats i, si s’escau, dels productes, emmagatzemats de tal 
manera que permeti l’elaboració, dins dels terminis establerts, d’un compte anual de totes 
les operacions amb càrrec al FEAGA i al FEADER.
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2. La remissió del compte que preveu l’apartat anterior, per part dels organismes 
pagadors a l’organisme de coordinació, s’ha d’efectuar acompanyada de tots els 
documents necessaris i, almenys, 7 dies abans del venciment dels terminis oficials que 
estableix la normativa de la Unió Europea.

3. Als efectes de l’article 6.3 s’entén per compte únic un únic fitxer de declaració 
anual de tots els organismes pagadors, que inclogui els imports totals desglossats per 
l’organisme pagador juntament amb els codis pressupostaris, tant per a les mesures del 
FEAGA com del FEADER.

Article 10. Avançament de fons als organismes pagadors.

1. Els òrgans pertinents de l’Administració General de l’Estat, en l’àmbit de les seves 
competències respectives, poden establir els mecanismes necessaris per atendre al 
prefinançament nacional dels pagaments amb càrrec al FEAGA i al FEADER.

2. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pot subscriure 
convenis de col·laboració amb els òrgans competents de les comunitats autònomes per 
garantir l’avançament dels seus organismes pagadors dels pagaments amb càrrec al 
FEAGA i al FEADER.

3. Els fons anticipats als organismes pagadors de les comunitats autònomes s’han 
d’ingressar en un compte únic i específic per a cada fons. Aquest compte ha de meritar 
interessos en les condicions normals de mercat. Els interessos meritats per aquest compte 
s’han de liquidar al Tresor Públic trimestralment, a través de l’organisme de coordinació.

4. Des del compte únic i específic per a cada fons anticipat setmanalment, els 
organismes pagadors han d’efectuar els pagaments corresponents als expedients aprovats 
i autoritzats de la setmana esmentada.

5. Quan algun expedient preparat per al pagament no es pugui fer efectiu, l’organisme 
pagador ha de regularitzar la falta de coincidència entre els pagaments i la sol·licitud de 
fons en les sol·licituds corresponent a les dues setmanes següents, incloent-hi com a 
quantitat negativa les quantitats corresponents en les línies afectades pels pagaments no 
efectuats per a la seva compensació amb les noves sol·licituds que s’efectuïn.

En cas necessari, la compensació s’ha de fer parcialment amb els pagaments previstos 
en la setmana, i s’ha de deixar per a setmanes successives, a mesura que ho vagin 
permetent els pagaments a efectuar, les compensacions restants en un màxim de quatre 
setmanes des de la data de petició de fons.

No obstant això, en cas que no es puguin compensar les sol·licituds de fons en el 
termini esmentat màxim de quatre setmanes, l’organisme pagador ha de procedir a la 
devolució de fons sobrants, prèvia comunicació a l’organisme de coordinació.

6. En cas que l’organisme pagador no procedeixi a la seva devolució, l’organisme de 
coordinació ha de sol·licitar a l’organisme pagador les devolucions. Si no es torna l’import 
la setmana següent, l’organisme de coordinació pot no anticipar fons a partir de les 
peticions següents.

CAPÍTOL III

Procediments de relació amb la Unió Europea

Article 11. Investigacions d’institucions de la Unió Europea.

1. L’organisme de coordinació pot acompanyar els organismes pagadors quan ho 
consideri necessari o les comunitats autònomes així ho requereixin, justificat el 
requeriment, en les investigacions que les institucions de la Unió Europea duguin a terme 
en les comunitats autònomes en l’àmbit dels fons europeus agrícoles.

2. L’organisme de coordinació és el responsable d’informar els organismes pagadors 
de les observacions que les institucions de la Unió Europea efectuïn als diferents 
organismes pagadors.
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Quan les investigacions afectin diversos organismes pagadors, l’organisme de 
coordinació ha d’establir i informar la part que afecti cadascun d’aquests perquè es pugui 
identificar i respondre clarament cadascun dels punts.

Article 12. Procediment de liquidació de conformitat.

1. L’organisme de coordinació, en l’àmbit de les seves competències, ha de traslladar 
als organismes pagadors el requeriment d’informació que, en el marc del procediment que 
preveu l’article 52 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, efectuï la Comissió Europea, i ha d’assenyalar, a 
aquest efecte, els terminis previstos per a la presentació de la informació esmentada, de 
conformitat amb el que assenyala l’article 5.3, la qual s’ha de fer a través de la tramitació 
electrònica que estableixi l’organisme coordinador a la seva seu electrònica.

2. La informació que, a aquest efecte, hagin de remetre els organismes pagadors en 
resposta a la carta d’observacions de la Comissió Europea, que especifica les mesures 
correctores i indica el nivell provisional de la correcció financera, s’ha de basar en una 
verificació d’imports sobre la base d’un examen de tots els casos individuals afectats per 
la no-conformitat, que cobreixi la totalitat de la despesa afectada i els imports individuals 
que no estiguin afectats per aquesta no-conformitat.

Quan els suposats imports de la correcció financera no es puguin identificar, els 
organismes pagadors poden presentar un càlcul de l’import que s’hagi d’excloure del 
finançament, i extrapolar a través de mitjans estadístics els resultats dels controls efectuats 
sobre una mostra representativa d’aquests casos. La mostra s’ha d’extreure de la població 
respecte a la qual sigui raonable pensar que es produeixi la no-conformitat identificada.

Els organismes pagadors han d’informar l’organisme de coordinació dels imports 
efectivament recuperats dels beneficiaris i abonats als fons per a la seva presa en 
consideració en el marc del procediment de liquidació de conformitat, als efectes de la 
seva possible deducció de l’import que la Comissió Europea decideixi excloure del 
finançament.

3. L’organisme de coordinació ha de remetre a la Comissió Europea tota la informació 
addicional que li requereixin a partir de la subministrada, en el termini i la forma a aquest 
efecte, els diferents organismes pagadors afectats. No obstant això, en el cas de remetre 
observacions a l’acta de la reunió bilateral amb la Comissió Europea, els organismes 
pagadors han d’enviar les seves observacions a l’organisme de coordinació en el termini 
de 3 dies abans del venciment dels terminis establerts per la Comissió Europea.

Article 13. Procediment de conciliació.

1. L’organisme de coordinació ha de comunicar, en l’àmbit de les seves competències, 
als organismes pagadors la possibilitat d’acudir a l’òrgan de conciliació, que preveu el 
Reglament d’execució (UE) núm. 908/2014 de la Comissió, de 6 d’agost de 2014, en els 
terminis i les condicions que preveu la normativa de la Unió Europea, i ha de formular, si 
s’escau, els suggeriments o les consideracions que consideri oportuns, a través de la 
tramitació electrònica que estableixi l’organisme de coordinació a la seva seu electrònica.

2. Els organismes pagadors, en cas que decideixin acudir a l’òrgan de conciliació, ho 
han de comunicar a l’organisme de coordinació, dins dels terminis previstos, amb la 
motivació de la seva sol·licitud i amb l’aportació, si s’escau, d’arguments i informació 
addicionals als ja utilitzats en aquest procediment.

3. L’organisme de coordinació ha de participar en l’exercici de les funcions que té 
atribuïdes de conformitat amb el que disposa l’article 1.2 b) i ha d’indicar els terminis 
previstos per a la presentació d’informació, si s’escau, de conformitat amb el que assenyala 
l’article 5.3.
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Disposició addicional primera. Referències del Reial decret 515/2013, de 5 de juliol, pel 
qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i repercutir les 
responsabilitats per incompliment del dret de la Unió Europea.

Les referències efectuades per la disposició addicional cinquena del Reial 
decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per 
determinar i repercutir les responsabilitats per incompliment del dret de la Unió Europea, 
als articles 2, 3.1 i 5 del Reial decret 327/2003, de 14 de març, pel qual es regula el règim 
dels organismes pagadors i de coordinació amb el FEOGA-Garantia, s’entenen efectuades 
als articles corresponents del mateix número del present Reial decret.

Disposició addicional segona. Avançaments a compte de la Unió Europea.

Les actuacions del FEGA OA relacionades amb l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda de 12 de setembre de 1996, per la qual es regulen els fluxos financers entre la 
Comunitat Europea i l’Administració General de l’Estat, s’han de seguir acomplint dins del 
marc establert per la norma esmentada.

Disposició addicional tercera. No-increment de la despesa pública.

L’aplicació del que disposa aquest Reial decret no implica un increment de la despesa 
pública, i les funcions i les despeses les assumeixen els recursos humans i mitjans 
materials destinats al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 327/2003, de 14 de març, pel qual es regula el 
règim dels organismes pagadors i de coordinació amb el FEOGA-Garantia, i 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.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució 
espanyola, que reserva a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i aplicació.

Es faculta el titular del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per 
dictar totes les disposicions que siguin necessàries en l’àmbit de la seva competència per 
al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

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, 2 de març de 2108.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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