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5.o Que, en caso de concorrencia doutras axudas,
non son incompatibles.

6.o Que os xustificantes do investimento e o seu
pagamento efectivo, así como os relativos ó cumprimen-
to do resto dos compromisos asumidos polo beneficiario,
se corresponden cos establecidos no contrato e nas
demais normas reguladoras da subvención.

7.o Cando o pagamento se efectúe en exercicios
posteriores ó da concesión, que os perceptores da sub-
vención se achan ó día das súas obrigacións tributarias
e de seguridade social, conforme o disposto no número
anterior.

8.o Certificación do equipo técnico da xerencia na
que se acredite a execución material do proxecto e o
seu investimento real.

9.o Cando se trate de certificacións parciais, a com-
probación axustarase ós termos sinalados nesta alínea.

Os reparos de fiscalización por falta dalgún requisito
dos sinalados con anterioridade suspenderán a trami-
tación do expediente ata as deficiencias seren rectifi-
cadas. Estes reparos suspensivos de fiscalización pode-
rán ser impugnados, no prazo dun mes desde a súa
adopción, ante o órgano da comunidade autónoma com-
petente en materia de desenvolvemento rural.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
801 REAL DECRETO 1468/2001, do 27 de

decembro, polo que se modifica o artigo 46
do Regulamento para aplicación da Lei
87/1978, do 28 de decembro, sobre seguros
agrarios combinados, aprobado polo Real
decreto 2329/1979, do 14 de setembro.
(«BOE» 12, do 14-1-2002.)

A provisión de estabilización, regulada con carácter
xeral no artigo 45 do Regulamento de ordenación e
supervisión dos seguros privados, aprobado polo Real
decreto 2486/1998, do 20 de novembro, «ten como
finalidade alcanza-la estabilidade técnica de cada ramo.
Calcularase e dotarase naqueles riscos que polo seu
carácter especial, nivel de incerteza (...) así o requiran,
e integrarase polo importe necesario para facer fronte
ás desviacións aleatorias desfavorables da sinistralida-
de», razón pola cal «terá carácter acumulativo».

Unha vez determinado o carácter especial do risco
cuberto, debe cuantificarse a perda máxima probable
que unha (ou varias) eventual desviación desfavorable
pode chegar a producir. Sen prexuízo da obrigatoriedade
desta provisión en todos aqueles supostos en que así
proceda de acordo co anterior, o precepto citado deter-
mina que «as aseguradoras deberán constituír provisión
de estabilización polo menos nos seguintes riscos e ata
os seguintes límites», para a seguir regular tal obriga-
toriedade en certos seguros de responsabilidade civil,
o seguro de crédito, outros seguros de especial potencial
de perdas de gran importe (danos á construcción, mul-
tirriscos industriais, riscos ambientais e riscos catastró-
ficos) e en particular, polo que aquí interesa, nos riscos
incluídos nos plans de seguros agrarios combinados.

Na actualidade, a provisión de estabilización do Con-
sorcio de Compensación de Seguros está regulada, en
canto ó límite ata o cal é obrigatoria a súa constitución,
no artigo 46 do Regulamento para aplicación da Lei
87/1978, do 28 de decembre, sobre seguros agrarios
combinados, aprobado polo Real decreto 2329/1979,
do 14 de setembro, na redacción dada polo Real decreto
1126/1991, do 28 de xuño. Tal límite fixouse, ó apro-

barse este regulamento, en «unha cifra equivalente á
sinistralidade pagada polo consorcio nos últimos cinco
anos».

Se o obxectivo da constitución desta provisión é o
de realizar dotacións nos períodos de resultados posi-
tivos (a súa principal fonte son, como o propio precepto
indica, os excedentes que se produzan na conta de explo-
tación), coa finalidad de proceder á súa aplicación nos
períodos de resultados negativos (con desviacións des-
favorables da sinistralidade), dáse o paradoxo de que,
por aplicación dos termos en que o límite se regula,
é precisamente ante ciclos de alta sinistralidade cando
ese límite —que en tales circunstancias non é alcanza-
ble— resulta suficientemente elevado (isto é, en períodos
nos que os resultados de sinistralidade non permiten
a súa axeitada dotación, pois o que procede é a súa
aplicación), mentres que tras exercicios de bos resul-
tados, o límite regulamentario comeza a diminuír (xa
que está establecido en termos de sinistralidade dos
últimos cinco exercicios), ata devir notoriamente insu-
ficiente tras cinco anos de bos resultados a causa de
sinistralidades reducidas, co conseguinte perigo de insol-
vencia ante unha posible sinistralidade extrema, á que
o seguro agrario está tan exposto, e a aparición da estric-
ta necesidade de acudir á garantía do Estado prevista
na actualidade no punto 1.e) do propio precepto, como
en épocas anteriores ocorreu de feito.

Cómpre salientar que, consciente o lexislador, xa no
ano 1998, e incluso en 1985 (ano de aparición do xa
derrogado Regulamento de seguros precedente do
actual), da anterior circunstancia, determinou como lími-
te desta provisión en todos e cada un dos ramos nos
que a impuña como obrigatoria, unha determinada por-
centaxe das primas comerciais das entidades, e non da
sinistralidade.

Polas anteriores razóns, a presente modificación regu-
lamentaria ten por obxecto substituí-lo referente «sinis-
tralidade» polo de «primas» na determinación do límite
ata o cal é obrigatorio constituír esta provisión. Mantendo
a referencia temporal (cinco anos), a longo prazo non
hai diferencias cuantitativas entre ámbolos métodos
(pois a estabilidade de todo ramo de seguro é unha
equivalencia entre as primas e a sinistralidade, aínda
que en ramos vinculados a eventos da natureza tal esta-
bilidade debe formularse en ciclos moi superiores ó ano
natural), pero en dous aspectos conséguese unha nota-
ble e importante mellora, que de feito marcará a dife-
rencia entre consegui-la finalidade da provisión e non
o facer:

a) A sincronización ganancia-dotación/perda-aplica-
ción, propia de toda provisión desta natureza.

b) A estabilidade na evolución cuantitativa, que será
paralela ó volume de negocio do ramo e, en consecuen-
cia, ó risco que incorpora, eliminando os indesexados
altibaixos que, ademais, se producen a contracorrente,
como quedou exposto.

Adicionalmente á modificación substancial citada, o
funcionamento da provisión a partir da situación actual
do sistema de seguros agrarios combinados permitiría
prescindir da fonte de financiamento desta provisión,
vinculada ós orzamentos xerais do Estado, prevista na
actual alínea c) do artigo 46.1 do Regulamento dos segu-
ros agrarios combinados, que se refire á «dotación que
conforme o previsto en cada plan anual de seguros agra-
rios combinados por proposta da Dirección Xeral de
Seguros, se consigne nos orzamentos xerais do Estado,
con destino á constitución da provisión técnica a que
se refire o número seguinte» (a hoxe denominada «de
estabilización»).

En consecuencia, suprímese, adicionalmente, o citado
punto. Sen embargo, continúa sendo estrictamente nece-
saria a previsión contida na actual alínea e) —que pasaría
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a se-la nova c), nunha redacción que refunde as ante-
riores alíneas d) e e)— relativa ás achegas que, se é
o caso, o Estado realice para efectos de mante-lo ade-
cuado equilibrio técnico-financeiro deste ramo.

En virtude de todo o anterior, por proposta dos minis-
tros de Economía e de Agricultura, Pesca e Alimentación,
logo dos informes e trámites preceptivos, de acordo co
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello
de Ministros, na súa reunión do día 27 de decembro
de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do artigo 46 do Regulamen-
to para aplicación da Lei 87/1978, do 28 de decembro,
sobre seguros agrarios combinados, aprobado polo Real
decreto 2329/1979.

O artigo 46 do Regulamento para aplicación da Lei
87/1978, do 28 de decembro, sobre seguros agrarios
combinados, aprobado polo Real decreto 2329/1979,
do 14 de setembro, queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 46. Recursos económicos ordinarios do
Consorcio.

1. Para a cobertura dos riscos asumidos polo
Consorcio de Compensación de Seguros, este con-
tará cos seguintes recursos:

a) As primas que se establezan nas normas
que regulen o reaseguro ou outra forma de apoio.

b) As primas que perciba nos supostos en que
actúe como asegurador directo.

c) As achegas a que fai referencia o artigo once
da Lei 87/1978, do 28 de decembro, de seguros
agrarios combinados, e as que, se é o caso, o Estado
realice para efectos de mante-lo adecuado equi-
librio técnico-financeiro deste ramo de asegura-
mento, así como a marxe de solvencia esixida ó
Consorcio polo ordenamento xurídico en materia
de seguros.

d) As cantidades que recobre no exercicio do
dereito de repetición e os xuros de demora que
lle correspondan conforme o ordenamento xurídi-
co.

e) Os productos e rendas do seu patrimonio,
na parte imputable a esta actividade.

f) Os procedentes dos créditos, préstamos e
demais operacións financeiras que poida concertar.

g) Calquera outro ingreso que lle corresponda
conforme a lexislación vixente.

2. O Consorcio de Compensación de Seguros
constituirá unha provisión técnica de estabilización
que se dotará cos excedentes que se produzan na
conta de explotación de cada exercicio e, se é o
caso, coas consignacións a que se refire a alínea c)
do número anterior, ata que alcance, como mínimo,
un importe equivalente á suma das primas perci-
bidas polo Consorcio nos últimos cinco exercicios,
incluído o que se cerra.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 27 de decembro de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro da Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA E DEPORTE

830 REAL DECRETO 1412/2001, do 14 de
decembro, de modificación do Real decreto
1251/1999, do 16 de xullo, sobre socieda-
des anónimas deportivas. («BOE» 13,
do 15-1-2002.)

A disposición transitoria primeira da Lei 10/1990,
do 15 de outubro, do deporte, establece as regras apli-
cables ó proceso de transformación de clubs deportivos
en sociedades anónimas deportivas e contén unha remi-
sión regulamentaria para o establecemento dos criterios
que lle permiten á Comisión Mixta de Transformación
fixa-lo capital social mínimo correspondente a cada unha
delas.

Polo Real decreto 1084/1991, do 5 de xullo, sobre
sociedades anónimas deportivas, procedeuse ó desen-
volvemento regulamentario da citada disposición tran-
sitoria. Con posterioridade, o Real decreto 1251/1999,
do 16 de xullo, sobre sociedades anónimas deportivas,
ademais de integrar nun único texto a regulación regu-
lamentaria que contiña o Real decreto 1084/1991, do
5 de xullo, sobre sociedades anónimas deportivas, desen-
volveu regulamentariamente as previsións contidas no
artigo 109 da Lei 50/1998, do 30 de decembro, sobre
medidas fiscais, administrativas e da orde social, que
veu a dar nova redacción a determinados preceptos da
Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte.

A finalidade deste real decreto é introducir modifi-
cacións puntuais no Real decreto 1251/1999, do 16
de xullo, sobre sociedades anónimas deportivas, que per-
mitan resolver algunhas disfuncións que suscita o pro-
cedemento para determina-lo seu capital social mínimo.

Para iso simplifícase a documentación que han de
presenta-los clubs e sociedades anónimas deportivas e
adécuanse os prazos de cumprimento das obrigas esta-
blecidas regulamentariamente ós considerados na Lei
10/1990, do 15 de outubro, do deporte. Así mesmo,
precísase o alcance da expresión «marxe de seguridade
razoable» en relación coa documentación necesaria para
a fixación do capital social mínimo das sociedades anó-
nimas deportivas.

Este real decreto desenvolve as previsións estable-
cidas na disposición transitoria primeira da Lei 10/1990,
do 15 de outubro, do deporte, e díctase ó amparo do
disposto no artigo 149.1.6.a da Constitución, que lle atri-
búe ó Estado a competencia exclusiva en materia de
lexislación mercantil.

No procedemento de elaboración desta disposición
optouse por darlles audiencia ós interesados a través
das ligas profesionais actualmente existentes, por seren
estas entidades as que agrupan e representan os afec-
tados.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Educa-
ción, Cultura e Deporte, de acordo co Consello de Estado
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 14 de decembro de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modif icación do Real decreto
1251/1999, do 16 de xullo, sobre sociedades anó-
nimas deportivas.

1. Modifícase o artigo 3 do Real decreto
1251/1999, do 16 de xullo, sobre sociedades anónimas


