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l’escala vigent en la data de sol·licitud per l’interessat de 
la revisió de la quantia de la seva pensió. En cap cas es 
pot derivar una reducció del percentatge que es va tenir 
en compte per al càlcul inicial de la pensió.

La quantia així obtinguda ha de ser objecte d’actualit-
zació, mitjançant l’aplicació de les revaloracions que 
hagin tingut lloc des de la data inicial d’efectes de la pen-
sió fins a la data d’efectes de la revisió produïda, que es 
correspon amb l’endemà de la sol·licitud de la modifica-
ció de la quantia de la pensió.

3. A tots els altres casos diferents dels previstos en 
els dos apartats precedents, els períodes objecte d’assi-
milació a cotitzats en virtut del que estableix aquest Reial 
decret es computen per al reconeixement de la pensió de 
jubilació, sempre que els interessats reuneixin els res-
tants requisits exigits amb caràcter general.

Article 4. Obligacions de les corporacions locals i dels 
interessats.

1. Tant els interessats com les corporacions locals en 
què aquells van exercir els seus càrrecs polítics, estan 
obligats a abonar el capital cost de la part de pensió que 
derivi dels períodes de cotització que s’hagin reconegut 
en virtut del que preveu aquest Reial decret.

Amb aquesta finalitat, la part de pensió per capitalitzar 
és el resultat d’aplicar a la base reguladora que corres-
pongui els percentatges següents:

a) Pels anys reconeguts que se situïn dins els quinze 
primers: el 3,33 per 100 per cada any reconegut.

b) Pels anys reconeguts que se situïn entre el setzè i 
el vint-i-cinquè: el 3 per 100 per cada any reconegut.

c) Pels anys reconeguts que se situïn entre el vint-i-sisè 
i el trenta-cinquè: el 2 per 100 per cada any reconegut.

2. En els casos a què es refereix l’apartat 2 de l’article 
anterior, la part de pensió per capitalitzar és la diferència 
entre la quantia de la pensió que s’estigui percebent i la 
que correspongui per aplicació dels períodes assimilats a 
cotitzats.

3. Les corporacions locals afectades han d’abonar el 
83,40 per 100 de l’import del corresponent capital cost, i el 
restant 16,60 per 100 és a càrrec de l’interessat.

4. L’abonament del capital cost que han de satisfer 
tant les corporacions locals com els interessats pot ser 
diferit per un període igual al del temps reconegut en 
cada cas com a cotitzat a la Seguretat Social i fraccionat 
en pagaments mensuals, deduïbles de cada mensualitat 
de pensió, pel que fa als interessats.

Quan, per raó de càrrecs polítics exercits amb caràcter 
successiu, resulti obligada al pagament més d’una corpo-
ració local, la part de capital cost a satisfer per aquestes 
ha de ser proporcional al temps d’exercici del càrrec per 
part dels interessats en cadascuna d’aquestes. En cas que 
l’esmentada concurrència derivi de l’exercici de càrrecs 
amb caràcter simultani, l’import del capital cost que 
s’hagi de satisfer en raó a aquests períodes coincidents 
s’ha de distribuir a parts iguals entre les respectives cor-
poracions locals.

Disposició addicional primera. Aplicació supletòria.

En tot el que no preveu aquest Reial decret són aplica-
bles les normes comunes per les quals es regeix el règim 
general de la Seguretat Social.

Disposició addicional segona. Desocupació dels càrrecs 
públics i sindicals.

Els períodes de desenvolupament d’un càrrec, per part 
de les persones incloses a l’article 205.4 del text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, anteriors a l’en-
trada en vigor de la Llei 37/2006, de 7 de desembre, durant 
els quals no hi hagi cotitzacions per desocupació, no es 
poden computar com d’ocupació cotitzada per a l’obten-
ció, durada o quantia de les prestacions per desocupació. 
No obstant això, als efectes d’aquest còmput es pot retro-
treure el període de sis anys, al qual es refereixen els 
articles 207.b) i 210.1 de l’esmentat text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, pel temps equivalent al de 
desenvolupament de l’esmentat càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial i percebent una retribució.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.17a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim eco-
nòmic de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dic-
tar les disposicions necessàries per a l’aplicació i el des-
plegament 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».

Palma de Mallorca, 24 d’agost de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 16145 ORDRE APA/2601/2007, de 10 de setembre, per 
la qual es modifica l’Ordre APA/2289/2007, de 
26 de juliol, per la qual s’estableixen mesures 
específiques de protecció en relació amb la 
llengua blava. («BOE» 218, d‘ 11-9-2007.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa al Codi zoosanitari internacional de l’Organització 
Mundial de la Sanitat Animal (OIE) i a la llista de malalties de 
declaració obligatòria de la Unió Europea. Les mesures espe-
cífiques de lluita contra la malaltia estan regulades al Reial 
decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen 
mesures específiques de lluita i eradicació de la febre catarral 
ovina o llengua blava.

Des de l’any 2004 el sud-oest de la Península Ibèrica s’ha 
vist afectada per la circulació viral del serotip 4 de virus cau-
sant d’aquesta malaltia, i des de juliol de 2007 a més s’ha 
detectat presència del serotip 1 del mateix virus, i s’han adop-
tat les mesures adequades en tot moment per al seu control i 
eradicació, incloent-hi l’existència d’un programa de vacuna-
ció davant la malaltia.

Les mesures de protecció en l’àmbit comunitari han 
estat adoptades mitjançant la Decisió 2005/393/CE de la 
Comissió, de 23 de maig de 2005, relativa a les zones de 
protecció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina 
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i les condicions que s’apliquen als trasllats d’animals des 
d’aquestes zones o a través d’aquestes, l’última modifica-
ció de la qual, pel que fa a les zones restringides en relació 
amb la febre catarral ovina a Espanya i Alemanya, la cons-
titueix la Decisió 2007/28/CE, de la Comissió, de 22 de 
desembre de 2006.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i sense perjudici de les mesures adoptades per la 
Comissió Europea, s’han adoptat mesures nacionals 
específiques, a través de diverses ordres, i l’última l’Ordre 
APA/2289/2007, de 26 de juliol, per la qual s’estableixen 
mesures específiques de protecció en relació amb la 
llengua blava, ha estat modificada mitjançant l’Ordre 
APA/2371/2007, de 2 d’agost.

En funció de les dades epidemiològiques existents, 
que posen de manifest la circulació viral del serotip 1 a la 
comunitat autònoma d’Andalusia, és necessari variar la 
zona restringida S-1-4 afegint-hi noves comarques veteri-
nàries de les comunitats autònomes d’Andalusia, Extre-
madura i Castella-la Manxa, i preveure en conseqüència 
el període transitori necessari per als espectacles taurins.

En virtut d’això, i a l’empara del que estableixen l’arti-
cle 8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i la 
disposició final segona del Reial decret 1228/2001, de 8 de 
novembre, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre APA/2289/2007, de 26 
de juliol, per la qual s’estableixen mesures específi-
ques de protecció en relació amb la llengua blava.

L’Ordre APA/2289/2007, de 26 de juliol, per la qual s’es-
tableixen mesures específiques de protecció en relació 
amb la llengua blava, queda modificada de la manera 
següent:

U. S’hi afegeix una nova disposició transitòria, amb 
el contingut següent:

«Disposició transitòria tercera.

Règim temporal de moviments de bestiar de lídia des 
d’explotacions ubicades en una part de la zona restringida 
S-1-4 per a la celebració d’espectacles taurins en zona 
restringida S-4.

Tot i el que preveu l’article 6, no és aplicable als espec-
tacles taurins que se celebrin dins dels 24 dies naturals 
següents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre l’obligació 
de la comunicació prèvia a l’autoritat competent en matè-
ria de sanitat animal de la comunitat autònoma de desti-
nació, per al desenvolupament d’un espectacle taurí en 
una zona restringida S-4, per als organitzadors que pre-
tenguin rebre una partida de bestiar de lídia de les comar-
ques següents:

Província de Màlaga: comarca de Vélez-Málaga.
Província de Còrdova: les comarques veterinàries de 

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

Província de Jaén: les comarques veterinàries d’Alcalá 
la Real, Huelma, Úbeda, Linares, Andújar, Jaén i Santies-
teban del Puerto.

Província de Badajoz: comarca de Badajoz, Castuera, 
Don Benito, Herrera del Duque i Mèrida.

Província de Ciudad Real: les comarques veterinàries 
d’Almadén, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, 
Ciudad Real i Piedrabuena.»

Dos. L’annex III se substitueix pel següent:

«ANNEX III

Relació de comarques incloses en cadascuna de les zones 
definides a l’article 2

A. Zona restringida S-1-4:

Les ciutats de Ceuta i Melilla i les següents províncies 
o comarques veterinàries:

Les províncies de Cadis, Sevilla, Huelva, Màlaga i 
Còrdova.

Província de Jaén: les comarques veterinàries d’Alcalá 
la Real, Huelma, Úbeda, Linares, Andújar, Jaén i Santies-
teban del Puerto.

Província de Badajoz.
Província de Ciudad Real: les comarques veterinàries 

d’Almadén, Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, 
Ciudad Real i Piedrabuena.

B. Zona restringida S-4:

Les províncies de Càceres i Toledo.
Província d’Àvila: les comarques veterinàries d’Arenas 

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

Província de Salamanca: les comarques veterinàries 
de Béjar, Ciudad Rodrigo i Sequeros.

Comunitat de Madrid: les comarques veterinàries 
d’Aranjuez, Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Colmenar 
Viejo, El Escorial, Griñón, municipi de Madrid, Navalcar-
nero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna i Villarejo 
de Salvanés.

Província d’Albacete: la comarca veterinària d’Alcaraz.
Província de Ciudad Real: les comarques veterinàries 

d’Horcajo de los Montes, Malagón, Manzanares, Valde-
peñas, Villanueva de los Infantes i Tomelloso.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 10 de setembre de 2007.–La ministra d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 16205 ACORD entre el Regne d’Espanya i la Repú-

blica de Colòmbia per a la promoció i protecció 
recíproca d’inversions, fet a Bogotà el 31 de 
març  de 2005. («BOE» 219, de 12-9-2007.)

Acord entre el Regne d’Espanya i la República de Colòmbia 
per a la promoció i protecció recíproca d’inversions

PREÀMBUL

El Regne d’Espanya i la República de Colòmbia, d’ara 
endavant «les parts contractants»,

Amb la voluntat d’intensificar la cooperació econò-
mica en benefici recíproc de les dues parts contractants,


