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do Consello de Administración e directores xerais 
fosen verificados pola autoridade competente 
doutro Estado membro da Unión Europea ou pola 
autoridade supervisora dun Estado non membro da 
Unión Europea cuxo réxime de organización e fun-
cionamento sexa similar ao da Comisión Nacional 
do Mercado de Valores, corresponderá a esta última 
comprobar tales verificacións.

O Goberno, mediante real decreto, determinará 
o réxime aplicable ás ofertas de adquisición das 
accións representativas do capital das referidas enti-
dades, o réxime de publicidade a que se deben 
someterse as súas participacións accionariais, o 
réxime a que se deben suxeitar as citadas entidades 
para recoller nos seus estatutos sociais calquera 
limitación ou especialidade aos dereitos derivados 
das súas accións e calquera outro aspecto que sexa 
necesario para a aplicación da presente disposición 
e para garantir a adecuada supervisión das ditas 
entidades.

2. Será necesaria autorización do Goberno 
para que a entidade ou, se é o caso, entidades que 
posúan, directa ou indirectamente, a totalidade do 
capital ou unha participación de control de todas ou, 
se é o caso, algunhas das sociedades a que se refire 
o número anterior poidan levar a cabo calquera acto 
dispositivo polo cal deixen de ser titulares, directa 
ou indirectamente, da totalidade do capital social 
que teñan en cada unha das citadas sociedades ou 
polo cal perdan o control, directo ou indirecto, des-
tas últimas. Esta autorización outorgarase oídas as 
comunidades autónomas con competencia na mate-
ria, co informe previo da Comisión Nacional do Mer-
cado de Valores e por proposta do ministro de Eco-
nomía e Facenda.

3. Non se aplicará o réxime de participacións 
significativas previsto nos artigos 31.6 e 44.bis.3 
desta lei ás transmisións suxeitas ás autorizacións 
administrativas previstas na presente disposición.

4. A supervisión das citadas entidades corres-
ponderá á Comisión Nacional do Mercado de Valo-
res.»

Disposición derrogatoria. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Títulos competen-
ciais.

Esta lei dítase dita ao abeiro do establecido no artigo 
149.1.6.ª, 11.ª e 13.ª da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Supresión da taxa 
pola valoración de inmobles de entidades asegurado-
ras.

Derrógase a mención ás «Taxas que percibe a Direc-
ción Xeral de Seguros por valoración de inmobles afectos 
a reservas das entidades de seguro e aforros (Decreto 
659/1960, do 31 de marzo)», contida na disposición derra-
deira primeira, alínea d).3, parágrafo primeiro, da Lei 
25/1998, do 13 de xullo, de modificación do réxime legal 
das taxas estatais e locais e de reordenación das presta-
cións patrimoniais de carácter público, que declaraba 
vixente a taxa de valoración de inmobles.

Derrógase a disposición transitoria terceira da Lei 
34/2003, do 4 de novembro, de modificación e adaptación 
á normativa comunitaria da lexislación de seguros priva-
dos.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado», excepto no que se 
refire á cobertura por parte do Consorcio dos riscos 
extraordinarios no ramo de vida, establecida na nova 
redacción do artigo 7 do estatuto legal dada polo número 
dous do artigo primeiro desta lei, que entrará en vigor na 
data e cos prazos de adaptación que se determinen na dis-
posición regulamentaria a que se refire o citado precepto.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 16 de maio de 2006

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 8643 REAL DECRETO 521/2006, do 28 de abril, polo 
que se establece o réxime dos organismos 
pagadores e de coordinación dos fondos euro-
peos agrícolas. («BOE» 117, do 17-5-2006.)

O Real decreto 327/2003, do 14 de marzo, regula o 
réxime dos organismos pagadores e de coordinación co 
FEOGA-Garantía.

O Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do Consello, do 21 
de xuño de 2005, sobre o financiamento da política agrí-
cola común, supón a desaparición do actual Fondo 
Europeo de Orientación e Garantía Agraria (FEOGA) e a 
creación de dous novos fondos europeos agrícolas, o 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), para finan-
ciar as medidas de mercado e outras medidas, e o Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), 
destinado a financiar os programas de desenvolvemento 
rural; establecendo para ambos os dous fondos a xestión 
a través da figura de organismos pagadores. No caso de 
que un Estado membro acredite máis dun organismo 
pagador, como é o caso de España, o regulamento esta-
blece que acreditará un único organismo coordinador 
encargado de garantir a coherencia da xestión, fomentar 
a aplicación harmonizada da normativa comunitaria e 
establecer un enlace entre a Comisión e os distintos orga-
nismos pagadores autorizados.

Co obxecto de garantir a transparencia dos controis 
nacionais, en particular, no que respecta aos procede-
mentos de autorización, validación e pagamento das axu-
das con cargo aos fondos europeos agrícolas, o Regula-
mento (CE) n.º 1290/2005 do Consello, do 21 de xuño de 
2005, establece que os Estados membros deben limitar, 
en función das súas disposicións constitucionais e da súa 
estrutura institucional, os seus organismos pagadores 
autorizados ao número máis reducido que permita garan-
tir que os gastos se efectúen en boas condicións adminis-
trativas e contables. A estrutura autonómica do Estado 
español levou no seu momento a limitar o número de 
organismos pagadores a un por comunidade autónoma, 
os cales, nas rexións fóra de obxectivo n.º 1, se fan cargo 
tamén dos gastos de desenvolvemento rural, que, neste 
caso, se encadran dentro do FEOGA-Garantía. A experien-
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cia adquirida desde a creación dos organismos pagadores 
das comunidades autónomas demostra que a súa actua-
ción permite asegurar a boa xestión dos fondos comuni-
tarios, polo que o mantemento do seu número actual é 
coherente co establecido polo Regulamento (CE) n.º 1290/
2005 do Consello, do 21 de xuño de 2005.

A existencia de suficientes elementos en común na 
xestión dos pagamentos agrícolas e de desenvolvemento 
rural, as sinerxías derivadas da súa administración 
conxunta e a conveniencia de manter o número actual de 
organismos pagadores en cada comunidade autónoma 
aconsellan que estes asuman a xestión e pagamento dos 
programas de desenvolvemento rural na súa totalidade. 
Pola súa vez, o Fondo Español de Garantía Agraria deberá 
actuar como organismo de coordinación único dos paga-
mentos do FEAGA e do FEADER en España. Tanto os orga-
nismos pagadores como o organismo de coordinación 
deberán efectuar as adaptacións oportunas para asumir 
esas novas funcións e facer novación da autorización de 
que dispoñen antes da posta en funcionamento dos 
novos fondos agrícolas europeos.

Este real decreto ordena a realización dos ditos cam-
bios organizativos e establece o prazo en que deberán 
adecuarse as actuais estruturas ao novo esquema de 
financiamento da política agrícola común.

A adaptación do marco normativo interno ao réxime 
consagrado no Regulamento (CE) 1290/2005 do Consello, 
do 21 de xuño de 2005, lévase a cabo mediante a exten-
sión da aplicación do Real decreto 327/2003, do 14 de 
marzo, ao desenvolvemento das novas funcións dos 
organismos pagadores e de coordinación, posto que o 
dito regulamento non modificou as obrigas dos organis-
mos pagadores e de coordinación e, por iso, non afecta o 
contido do Real decreto 327/2003, do 14 de marzo.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas.

Este real decreto dítase en virtude da competencia 
estatal en materia de bases e coordinación da planifica-
ción xeral da actividade económica prevista no artigo 
149.1.13.ª da Constitución.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, coa aprobación previa do 
ministro de Administracións Públicas, de acordo co Con-
sello de Estado e logo de deliberación de Consello de 
Ministros na súa reunión de día 28 de abril de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Réxime normativo.

O réxime dos organismos pagadores e de coordina-
ción dos fondos europeos agrícolas, Fondo Europeo Agrí-
cola de Garantía (FEAGA) e Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (FEADER), será o establecido no 
Real decreto 327/2003, do 14 de marzo, polo que se regula 
o réxime dos organismos pagadores e de coordinación co 
FEOGA-Garantía.

Para os efectos anteriores, as referencias efectuadas no 
citado real decreto á sección Garantía do Fondo Europeo 
de Orientación e Garantía Agrícola (FEOGA) entenderanse 
feitas aos fondos europeos agrícolas; as efectuadas ao 
Regulamento (CE) n.º 1258/1999 do Consello, do 17 de 
maio de 1999, sobre o financiamento da política agrícola 
común, entenderanse realizadas ao Regulamento (CE) n.º 
1290/2005 do Consello, do 21 de xuño de 2005, sobre o 
financiamento da política agrícola común, e as efectuadas 
ao Regulamento (CEE) n.º 1663/1995 da Comisión, do 7 de 
xullo de 1995, polo que se establecen as disposicións de 
aplicación do Regulamento (CEE) n.º 729/70 do Consello no 
que concirne ao procedemento de liquidación de contas da 
sección de Garantía do FEOGA, á regulamentación comu-

nitaria de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Consello, do 21 de xuño de 2005.

Artigo 2. Adaptación dos organismos pagadores e de 
coordinación.

1. En cada comunidade autónoma existirá un só 
organismo pagador para a xestión dos pagamentos dima-
nantes do FEAGA e do FEADER. O dito organismo deberá 
estar autorizado antes de declarar calquera gasto con 
cargo aos fondos europeos agrícolas.

2. O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
actuará como organismo de coordinación de todos os 
pagamentos procedentes do FEAGA e do FEADER en 
España.

3. As comunidades autónomas autorizarán os seus 
organismos pagadores e organismos de certificación con-
forme o Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do Consello, do 
21 de xuño de 2005, e as súas disposicións de desenvol-
vemento, e comunicarano ao FEGA con antelación 
abonda para a súa transmisión á Comisión Europea.

4. O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación 
autorizará o FEGA como organismo pagador, respecto 
das actuacións en que o Estado teña competencia de xes-
tión, resolución e pagamento, e como organismo de coor-
dinación, conforme o Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Consello, do 21 de xuño de 2005, e as súas disposicións 
de desenvolvemento.

Disposición transitoria única. Permanencia das autoriza-
cións concedidas.

As autorizacións actuais dos organismos pagadores, 
para os efectos da sección Garantía do FEOGA, poderán 
permanecer en vigor mentres a normativa comunitaria 
permita realizar pagamentos con cargo á devandita sec-
ción.

Disposición derradeira primeira. Competencia.

Este real decreto dítase en virtude da competencia 
estatal en materia de bases e coordinación da planifica-
ción xeral da actividade económica, prevista no artigo 
149.1.13.ª da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 28 de abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 8714 ORDE APA/1500/2006, do 17 de maio, pola que 
se modifica a Orde APA/571/2006, do 2 de 
marzo, pola que se establecen medidas especí-
ficas de protección en relación coa influenza 
aviaria. («BOE» 118, do 18-5-2006.)

A gripe ou influenza aviaria altamente patóxena é 
unha enfermidade infecciosa das aves, incluída na lista do 
Código Zoosanitario Internacional da Organización Mun-
dial da Sanidade Animal, causada por cepas A do virus da 
gripe. As medidas específicas de loita contra a enfermi-


