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S-1-4 para a realización de espectáculos taurinos en zona 
restrinxida S-4.

Non obstante o previsto no artigo 6, non será de aplica-
ción aos espectáculos taurinos que se realicen dentro dos 
24 días naturais seguintes á entrada en vigor desta orde a 
obriga da comunicación previa á autoridade competente 
en materia de sanidade animal da comunidade autónoma 
de destino, para o desenvolvemento dun espectáculo tau-
rino en zona restrinxida S-4, para os organizadores que 
pretendan recibir unha partida de reses de lida das seguin-
tes comarcas:

Provincia de Málaga: comarca de Vélez-Málaga.
Provincia de Córdoba: as comarcas veterinarias de 

Baena, Hinojosa del Duque, Lucena, Montoro e Pozo-
blanco.

Provincia de Jaén: as comarcas veterinarias de Alcalá la 
Real, Huelma, Úbeda, Linares, Andújar, Jaén e Santieste-
ban del Puerto.

Provincia de Badajoz: comarca de Badajoz, Castuera, 
Don Benito, Herrera del Duque e Mérida.

Provincia de Ciudad Real: as comarcas veterinarias de 
Almadén, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, 
Ciudad Real e Piedrabuena.»

Dous. O anexo III substitúese polo seguinte:

«ANEXO III

Relación de comarcas incluídas en cada unha das zonas 
definidas no artigo 2

A. Zona restrinxida S-1-4:

As cidades de Ceuta e Melilla e as seguintes provincias 
ou comarcas veterinarias:

As provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga e Cór-
doba.

Provincia de Jaén: as comarcas veterinarias de Alcalá la 
Real, Huelma, Úbeda, Linares, Andújar, Jaén e Santieste-
ban del Puerto.

Provincia de Badajoz.
Provincia de Ciudad Real: as comarcas veterinarias de 

Almadén, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, 
Ciudad Real y Piedrabuena.

B. Zona restrinxida S-4:

As provincias de Cáceres e Toledo.
Provincia de Ávila: as comarcas veterinarias de Arenas 

de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, El 
Barraco, Las Navas del Marqués, Navaluenga e Sotillo de la 
Adrada.

Provincia de Salamanca: as comarcas veterinarias de 
Béjar, Ciudad Rodrigo e Sequeros.

Comunidade de Madrid: as comarcas veterinarias de 
Aranjuez, Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Colmenar 
Viejo, El Escorial, Griñón, municipio de Madrid, Navalcar-
nero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna e Villarejo 
de Salvanés.

Provincia de Albacete: a comarca veterinaria de Alca-
raz.

Provincia de Ciudad Real: as comarcas veterinarias de 
Horcajo de los Montes, Malagón, Manzanares, Valdepeñas, 
Villanueva de los Infantes e Tomelloso.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publica-
ción no Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 10 de setembro de 2007.–A ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 16206 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 1109/2007, 
do 24 de agosto, polo que se desenvolve a 
Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da 
subcontratación no sector da construción. 
(«BOE» 219, do 12-9-2007.)

Advertidos erros no Real decreto 1109/2007, do 24 de 
agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de 
outubro, reguladora da subcontratación no sector da 
construción, publicado no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento en lingua galega número 23, do 1 de setem-
bro de 2007, procédese a efectuar as oportunas rectifica-
cións:

Na páxina 2777, primeira columna, no artigo 10.3, 
oitava liña, onde di: «das persoas igualmente, deberá 
garantir», debe dicir: «das persoas; igualmente, deberá 
garantir.».

Na páxina 2779, segunda columna, na disposición 
transitoria primeira, número 3, onde di: «con anteriori-
dade ao 19 de abril de 2006», debe dicir: «con anteriori-
dade ao 19 de abril de 2007».

Na páxina 2789 (contraportada), punto B), debe com-
pletarse o seu título do seguinte xeito: « B) Real decreto 
1109/2007, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación 
no sector da construción». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 16207 REAL DECRETO 1113/2007, do 24 de agosto, 
polo que se establece o réxime de coordina-
ción das autoridades de xestión dos progra-
mas rexionais de desenvolvemento rural. 
(«BOE» 219, do 12-9-2007.)

En aplicación do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, do 
Consello, do 20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao 
desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrí-
cola de Desenvolvemento Rural (Feader), a estrutura de 
programación en España para o período 2007-2013 basea-
rase nun Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento 
Rural, que indicará as prioridades da intervención do 
fondo e do Estado, un Marco Nacional de Desenvolve-
mento Rural, que conterá aqueles elementos que sexan 
comúns a todos os programas, así como as medidas hori-
zontais de aplicación xeral, programas rexionais de des-
envolvemento rural e un programa da Rede Rural Nacio-
nal.

Conforme o Regulamento (CE) n.º 1698/2005, do Con-
sello, do 20 de setembro de 2005, cada programa deberá 
contar cunha autoridade de xestión, responsable da xes-
tión e aplicación do programa, cunha separación clara de 
funcións cos organismos pagadores e de certificación, 
designados conforme a normativa comunitaria.

Deste xeito prevese a existencia dunha autoridade de 
xestión por cada un dos programas rexionais e outra para 
o programa da Rede Rural Nacional.
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Así como na xestión financeira dos programas de 
de senvolvemento rural cofinanciados polo Feader o 
Fondo Español de Garantía Agraria ten atribuída, de 
acordo co disposto no Real decreto 521/2006, do 28 de 
abril, polo que se establece o réxime dos organismos 
pagadores e de coordinación dos fondos europeos agrí-
colas, a condición de organismo de coordinación dos 
organismos pagadores de España, ademais de organismo 
pagador respecto das actuacións en que o Estado teña 
competencia de xestión, resolución e pagamento, consi-
dérase necesario dispor dun órgano ou organismo de 
coordinación das autoridades de xestión previstas no 
capítulo I do título VI do citado regulamento, que será o 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través 
da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, sen 
prexuízo da súa condición de autoridade de xestión no 
programa de Rede Rural Nacional, na cal o Estado ten 
competencia de xestión, resolución e pagamento.

Este real decreto opta por lle atribuír á Dirección Xeral 
de Desenvolvemento Rural, como órgano competente da 
Administración xeral do Estado en materia de desenvol-
vemento rural, a coordinación das autoridades de xestión 
dos programas de desenvolvemento rural, todo iso en 
virtude da competencia a que se refire o artigo 149.1.13.ª 
da Constitución.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representati-
vas dos sectores afectados.

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 24 de agosto de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto establecer as nor-
mas de coordinación das autoridades de xestión dos pro-
gramas de desenvolvemento rural, correspondentes ao 
período de programación 2007/2013, no marco do dis-
posto no Regulamento (CE) n.º 1698/2005, do Consello, do 
20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao desenvolve-
mento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Des-
envolvemento Rural (Feader).

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos do previsto neste real decreto, entén-
dese por:

a) Autoridade de xestión: o órgano ou entidade res-
ponsable da xestión e aplicación de cada programa.

b) Organismo de coordinación das autoridades de xes-
tión: o órgano designado no número 1 do artigo 5 encar-
gado, en relación cos programas rexionais e nacional de 
desenvolvemento rural, de centralizar a información que 
deba pór á disposición da Comisión Europea, de fomentar a 
aplicación harmonizada das disposicións comunitarias e 
das demais funcións previstas neste real decreto.

Artigo 3. Autoridades de xestión.

1. Cada comunidade autónoma designará unha única 
autoridade de xestión, que se responsabilizará da xestión e 
aplicación eficiente, eficaz e correcta do programa rexional 
de desenvolvemento rural correspondente.

2. A autoridade de xestión do programa Rede Rural 
Nacional será o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

3. En todo caso, cada programa deberá establecer o 
sistema de xestión e control pertinente que garanta unha 
separación clara de funcións entre a autoridade de xestión 

e os organismos pagadores e de certificación, previstos no 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005, do Consello, do 20 de 
setembro de 2005.

Artigo 4. Marco Nacional de Desenvolvemento Rural e 
Comité Nacional de Seguimento.

1. Os elementos comúns aos programas rexionais 
de desenvolvemento rural conforman un Marco Nacional 
de Desenvolvemento Rural, cuxa aprobación, mediante 
decisión, lle corresponde á Comisión Europea.

2. Sen prexuízo dos comités de seguimento dos pro-
gramas rexionais de desenvolvemento rural e do pro-
grama Rede Rural Nacional, un Comité Nacional de 
Seguimento, cuxa composición se determina no Marco 
Nacional de Desenvolvemento Rural, coordinará a execu-
ción dos devanditos programas en relación coa estratexia 
nacional e a utilización dos recursos financeiros.

Artigo 5. Organismo de coordinación.

1. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, 
a través da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, 
será o organismo de coordinación das autoridades de 
xestión dos programas de desenvolvemento rural.

2. Cada comunidade autónoma comunicaralle ao 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a identi-
dade da autoridade de xestión do seu programa rexional 
de desenvolvemento rural.

Artigo 6. Funcións do organismo de coordinación.

Sen prexuízo das que poidan derivar da normativa 
comunitaria de desenvolvemento rural, o organismo de 
coordinación das autoridades de xestión terá, entre 
outras, as seguintes funcións:

a) A responsabilidade da xestión e do seguimento 
do Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural 
e, en particular, da elaboración dos informes de segui-
mento estratéxicos bienais.

b) A responsabilidade da xestión e do seguimento 
do Marco Nacional de Desenvolvemento Rural, sen 
prexuízo da xestión por parte das comunidades autóno-
mas das medidas incluídas neste.

c) A organización e dirección das actividades do 
Comité Nacional de Seguimento, encargado de coordinar 
a execución dos programas rexionais de desenvolve-
mento rural e do programa Rede Rural Nacional, en rela-
ción coa estratexia nacional e a utilización dos recursos 
financeiros, de conformidade co disposto no artigo 77.3 
do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, do Consello, do 20 de 
setembro de 2005.

d) A participación nos comités de seguimento dos 
programas rexionais de desenvolvemento rural, nos ter-
mos previstos nestes.

e) A organización e dirección do Comité de Segui-
mento do Programa Rede Rural Nacional.

f) A interlocución co Fondo Español de Garantía 
Agraria como organismo de coordinación de organismos 
pagadores para o seguimento de pagamentos do Feader, 
en relación co cumprimento da contribución do fondo 
polo Estado membro, así como para asegurar a coheren-
cia do desenvolvemento rural coas medidas financiadas 
polo Fondo Europeo de Garantía Agrícola (Feaga).

g) A interlocución coas autoridades da Administra-
ción xeral do Estado responsables do Marco Estratéxico 
Nacional de Referencia 2007-2013, en relación coas actua-
cións en desenvolvemento rural e coa súa coordinación, 
coherencia e complementariedade cos fondos da política 
de cohesión, cos fondos estruturais, co Fondo Europeo de 
Pesca, coas intervencións do Banco Europeo de Investi-
mentos e con outros instrumentos financeiros comunita-
rios.
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h) A interlocución ante a Comisión Europea nos 
asuntos relacionados coa programación de desenvolve-
mento rural e, en particular, a representación do Estado 
ante o Comité de Desenvolvemento Rural desta, en cuxa 
delegación se integrará o representante autonómico que 
por quenda corresponda.

i) A xestión e presentación ante a Comisión Europea 
do Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural e 
as súas modificacións, ben sexan de natureza financeira 
por cambios financeiros entre programas de desenvolve-
mento rural, ou ben de natureza estratéxica por cambios 
na normativa nacional ou comunitaria, nas directrices 
estratéxicas comunitarias ou como resultado de reco-
mendacións dos avaliadores ou dos informes de segui-
mento, ou de calquera outra natureza.

j) A presentación ante a Comisión Europea dos pro-
gramas rexionais de desenvolvemento rural e do pro-
grama Rede Rural Nacional e as súas modificacións.

k) A responsabilidade da autorización do acceso ao 
sistema SFC-2007 de intercambio electrónico de informa-
ción e documentación de desenvolvemento rural e do 
envío electrónico á Comisión Europea da documentación 
relativa á xestión do Plan Estratéxico Nacional de Desen-
volvemento Rural, Marco Nacional de Desenvolvemento 
Rural e programas de desenvolvemento rural.

l) O desenvolvemento das actividades de informa-
ción e publicidade respecto do Plan Estratéxico Nacional 
de Desenvolvemento Rural e do Marco Nacional de 
De senvolvemento Rural.

m) O seguimento e apoio ás autoridades de xestión 
en relación ás auditorías e misións de control externo 
sobre os procedementos de xestión dos programas de 
desenvolvemento rural cofinanciados polo Feader.

n) A recompilación e coordinación das informacións 
relativas ás axudas do Estado en materia de desenvolve-
mento rural que sexan obxecto de notificación oficial á 
Comisión, así como o asesoramento nesta materia ás 
autoridades de xestión dos programas rexionais.

ñ) A adopción, coa conformidade das autoridades de 
xestión afectadas por razón de territorio, das decisións 
relativas aos proxectos de cooperación entre territorios 
rurais de carácter transnacional ou que afecten varias 
comunidades autónomas.

o) O impulso da aplicación harmonizada das dispo-
sicións comunitarias, de cara a garantir a coherencia da 
axuda prestada polo Feader e polas administracións 
nacionais coas actividades, coas políticas e coas priorida-
des da Unión Europea.

p) A canalización e difusión rápida e eficaz, ás autori-
dades de xestión dos programas rexionais de desenvol-
vemento rural, de canta información reciban das institu-
cións comunitarias.

Artigo 7. Relacións entre autoridades de xestión.

1. As autoridades de xestión dos programas rexionais 
de desenvolvemento rural implementados en territorio 
nacional poderanse relacionar directamente entre si, con 
independencia de cal sexa o seu ámbito de actuación.

Nestes casos, deberanse observar as previsións esta-
blecidas no título primeiro da Lei 30/1992, do 26 de 
no vembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común.

2. As relacións destas coas autoridades de xestión 
doutros Estados membros ou coa Comisión Europea, das 
que deriven obrigas ou se xeren responsabilidades fronte 
a poderes públicos non españois, efectuaranse, en todo 
caso, a través do organismo de coordinación.

3. Para os efectos do disposto na letra h) do artigo 6, 
no seo do organismo de coordinación das autoridades de 
xestión articularase o procedemento para debater e esta-
blecer a posición consensuada das comunidades autóno-

mas ante o Comité de Desenvolvemento Rural da Comi-
sión Europea.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

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. Facultade de desenvol-
vemento e aplicación.

Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción para ditar as medidas de execución precisas para o 
seu cumprimento.

Disposición derradeira terceira. 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 24 de agosto de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO
DE SANIDADE E CONSUMO

 16210 ORDE SCO/2614/2007, do 4 de setembro, pola 
que se modifica o anexo II do Real decreto 
1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos 
cosméticos. («BOE» 219, do 12-9-2007.)

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre pro-
dutos cosméticos, recompilou nun só texto toda a norma-
tiva existente sobre esta materia adaptándoa á lexislación 
comunitaria, fundamentalmente á Directiva 76/768/CEE 
do Consello, do 27 de xullo de 1976, relativa á aproxima-
ción das lexislacións dos Estados membros en materia de 
produtos cosméticos. Con este propósito de adaptación, 
este real decreto foi modificado posteriormente polo Real 
decreto 2131/2004, do 29 de outubro, e o Real decreto 
209/2005, do 25 de febreiro, e as ordes do 4 de xuño de 
1998, do 26 de abril de 1999, do 3 de agosto de 2000 e as 
ordes 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 e 
SCO/1929/2007 modificaron así mesmo os seus anexos.

A Directiva 2007/1/CE da Comisión, do 29 de xaneiro 
de 2007, pola que se modifica a Directiva 76/768/CEE do 
Consello, sobre produtos cosméticos para adaptar o seu 
anexo II ao progreso técnico, require a súa incorporación 
ao ordenamento xurídico interno mediante a transposi-
ción que aproba esta disposición, que introduce novos 
cambios nos anexos do Real decreto 1599/1997, do 17 de 
outubro.

Esta orde dítase de conformidade co establecido na 
disposición derradeira primeira do Real decreto 1599/
1997, do 17 de outubro.

Na súa virtude, dispoño:


