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bles d’explotacions localitzades dins del radi de 20 quilòmetres al voltant del focus:
a) A destinacions ubicades dins del radi esmentat o
a destinacions de la mateixa situació epidemiològica ubicades dins del radi de 20 km al voltant d’un altre focus,
sempre dins de la zona restringida, si es compleixen els
requisits que preveuen, respectivament, els apartats 1, 3 i
4 de l’article 3 quan es tracti de moviments per a vida; en
els apartats 2, 3 i 4 de l’article 4 quan es tracti de moviments per a sacrifici, o a l’article 5 quan es tracti de moviments de caps de bestiar de lídia amb destinació a espectacles taurins.
b) Amb destinació al seu sacrifici immediat, sempre
que sigui un moviment diferent dels que preveu el paràgraf anterior d’aquest apartat, amb les condicions
següents:
1a Si l’escorxador està localitzat dins de la zona restringida de la mateixa comunitat autònoma o d’una de
diferent, amb el compliment dels requisits que preveuen
els apartats 2, 3 i 4 de l’article 4. No obstant això, l’autoritat competent de la comunitat autònoma de destinació,
per motius epidemiològics justificats, pot establir que el
sacrifici no es faci en determinats escorxadors. En aquest
cas, les autoritats competents de les comunitats autònomes han d’informar la Subdirecció General de Sanitat
Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
2a Si l’escorxador està localitzat dins de la zona
lliure de la mateixa comunitat autònoma o d’una de diferent, amb el compliment dels requisits que preveuen els
apartats 2, 3 i 4 de l’article 4. A més, l’autoritat competent
en matèria de sanitat animal de destinació ha d’haver
autoritzat aquest moviment prèviament.
c) De caps de bestiar de lídia amb destinació a
espectacles taurins a celebrar a la mateixa comunitat
autònoma o en una de diferent, sempre que sigui un
moviment diferent dels que preveu el paràgraf a) d’aquest
apartat, que l’òrgan competent en matèria de sanitat animal de destinació hagi autoritzat el moviment i que es
compleixin els requisits que preveu l’article 5.
3. Als efectes de l’autorització de l’òrgan competent
en matèria de sanitat animal de destinació que preveu
l’article 5.1.b), si amb posterioritat a l’esmentada autorització i abans de la sortida dels animals amb destinació a
l’espectacle taurí de què es tracti, una explotació el moviment de la qual estigui autoritzat es veu inclosa dins del
radi de 20 quilòmetres al voltant d’un focus, s’ha de sollicitar i obtenir una nova autorització de l’òrgan competent en matèria de sanitat animal de destinació, sense que
a aquests efectes siguin aplicables els terminis que preveu l’article 5.1.a).»
Tres. La disposició transitòria única queda redactada
de la manera següent:
«Disposició transitòria única. Moviment de caps de bestiar de lídia per a la celebració d’espectacles taurins,
en els trenta dies següents a la inclusió de l’explotació
en zona restringida.
1. No obstant el que disposa l’article 5, el moviment
de caps de bestiar de lídia amb destinació a espectacles
taurins, en els trenta dies naturals següents a la inclusió
de l’explotació de caps de bestiar de lídia dins de la zona
restringida es pot autoritzar en les condicions següents:
a) Amb destinació a espectacles taurins de tipus I
que se celebrin en territori nacional, amb el compliment
de les condicions que preveuen les lletres d) a n) de l’article 5.1, totes dues inclusivament, i amb la certificació de
l’organitzador de l’espectacle del compliment del que
estableix l’article 5.1.a). En aquest cas, tots els caps de
bestiar de lídia de la partida han de ser tractats amb un
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desinsectant o repel·lent amb una antelació màxima de 7
dies naturals previs a l’embarcament.
b) Amb destinació a espectacles taurins de tipus II,
amb el compliment de l’annex II de la Decisió 2005/393/CE
de la Comissió, de 23 de maig de 2005, sobre les zones de
protecció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina
i les condicions que s’apliquen als trasllats d’animals des
d’aquestes zones o a través d’aquestes zones.
2. Els moviments que preveu aquesta disposició
requereixen l’autorització expressa de la comunitat autònoma de destinació.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 5 de setembre de 2005.
ESPINOSA MANGANA

MINISTERI
DE TREBALL I AFERS SOCIALS
15048

ORDRE TAS/2787/2005, de 29 d’agost, per la
qual s’autoritza la utilització de les donacions
rebudes, en virtut del que preveu l’article 2.1.c)
del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, per a la
promoció de l’esport paralímpic i la posterior
inserció laboral dels esportistes. («BOE» 216,
de 9-9-2005.)

La disposició final primera del Reial decret 364/2005,
de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu
amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor
dels treballadors amb discapacitat, autoritza el ministre
de Treball i Afers Socials per modificar «altres mesures
alternatives que serveixen de base per determinar el compliment de l’obligació alternativa».
D’altra banda, afegeix el mateix precepte, que
«Igualment, a la vista de l’experiència en l’aplicació de
la mesura alternativa que preveu l’article 2.1.c), pot
modificar la determinació de les entitats beneficiàries».
L’article 2.1.c) del Reial decret esmentat inclou entre
les mesures alternatives que les empreses poden aplicar per complir l’obligació de reserva d’ocupació a
favor de les persones amb discapacitat, la «realització
de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació de llocs de treball de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària de les
esmentades accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública, l’objecte social
de les quals sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació de llocs de treball a
favor de les persones amb discapacitat que permeti la
creació de llocs de treball per a aquelles i, finalment, la
seva integració al mercat de treball».
L’experiència dels últims anys demostra que el
foment de l’esport de les persones discapacitades és
una via molt important d’integració social d’aquestes, i
que el foment de l’esport d’alta competició té, en general, i a aquests efectes, un valor afegit de difusió i d’incentiu de les pràctiques esportives.
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I, d’altra banda, la pràctica de l’esport amb vista a la
competició, i, en particular a l’alta competició, s’ha demostrat que també és molt important, si va acompanyada del
desenvolupament de determinats programes, com a via
d’inserció laboral dels esportistes. En aquest sentit, les
experiències ja existents, mitjançant diversos programes,
per a la inserció laboral dels exesportistes, han ofert resultats molt positius. Experiències i resultats que també existeixen, encara que amb un grau menor de desenvolupament, per a l’esport paralímpic. Així, el percentatge de
recol·locació global dels esportistes inclosos en els programes portats a terme per determinades entitats supera el
88%, percentatge que posa de manifest el resultat positiu
que per a la integració al mercat de treball dels esportistes
poden tenir programes de formació i d’inserció d’aquests
durant i al terme de les seves activitats esportives.
En virtut d’això, i en ús de les atribucions que concedeix la disposició final primera de l’esmentat Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril, disposo:
Article únic.
Les fundacions i associacions d’utilitat pública a les
quals es refereix l’article 2.1.c) del Reial decret 364/2005,
de 8 d’abril, poden destinar els fons rebuts en virtut de
les donacions i accions de patrocini que preveu l’esmentat precepte, al finançament de projectes dirigits al
desenvolupament de l’esport paralímpic, mitjançant la
subscripció dels oportuns convenis amb el Comitè
Paralímpic Espanyol, la Secretaria d’Estat de Serveis
Socials, Famílies i Discapacitat i amb el Consell Superior d’Esports, i sempre que els esmentats projectes
incloguin programes i accions d’inserció laboral, de
formació per a l’ocupació i de recol·locació dels esportistes discapacitats.
Els serveis públics d’ocupació són competents per al
seguiment dels projectes als quals es refereix el paràgraf
anterior, des del punt de vista del respecte de les finalitats
d’integració laboral que aquests han d’inspirar.
Disposició final.
Aquesta Ordre ministerial entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 29 d’agost de 2005.
CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sra. Secretària d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
I DE COOPERACIÓ
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CONVENI marc de cooperació entre el Regne
d’Espanya i la República del Perú, fet a Madrid el
6 de juliol de 2004. («BOE» 218, de 12-9-2005.)

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE EL REGNE
D’ESPANYA I LA REPÚBLICA DEL PERÚ
El Regne d’Espanya i la República del Perú, d’ara
endavant les parts;
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Atesa la voluntat d’enfortir els profunds i importants
vincles històrics i culturals que sempre hi ha hagut entre
els dos països i els estrets llaços d’amistat que tradicionalment han unit els seus pobles;
Convençudes de la necessitat d’intensificar les relacions bilaterals existents entre els dos països mitjançant
la promoció i l’enfortiment de les relacions de cooperació
per al desenvolupament amb especial èmfasi en la seva
dimensió política, econòmica, tècnica i cientificotecnològica, educativa i cultural;
Reconeixent que la intensificació i la diversificació de
les seves relacions bilaterals en els més diferents camps
respon a l’interès comú dels dos països i contribueix, per
la seva intermediació, a un acostament més gran entre
Europa i Amèrica del Sud;
Afirmant la importància de reforçar els mecanismes
que contribueixin al desenvolupament d’aquest procés i
de la necessitat d’executar programes de cooperació que
tinguin una incidència efectiva en el desenvolupament
integral dels seus respectius països;
Ressaltant els importants èxits assolits en matèria de
cooperació en el marc del Conveni bàsic de cooperació
científica i tècnica, subscrit el 30 de juny de 1971; el Conveni cultural, signat el 30 de juliol de 1971; el Conveni de
cooperació social, del 24 de juliol de 1971; l’Acord complementari de cooperació tècnica internacional en matèria
sociolaboral, del 18 de febrer de 1987; l’Acord complementari de cooperació tècnica internacional per al desenvolupament d’un pla de cooperació integral, del 18 de
febrer de 1987; l’Acord per a la constitució d’un fons de
contrapartida d’ajuda alimentària, del 20 d’octubre de
1986; l’Intercanvi de notes que aprova el Reglament per a
la constitució i el funcionament del Fons d’ajuda a l’equipament Espanya-Perú i del Fons contravalor, de dates 17 i
23 de juliol de 1991; l’Acord establert per l’Intercanvi de
notes per a la constitució de l’associació «Fons de Cooperació Hispano-peruà», de dates 5 i 16 de desembre de
2002 i els altres acords adoptats per les parts en matèria
de cooperació;
Atès el marc normatiu vigent de les dues parts, particularment en matèria de cooperació internacional;
Conscients de la responsabilitat comuna en la tasca i
l’esforç per arribar i contribuir al desenvolupament sostenible dels seus pobles, i convençuts de la necessitat
d’abonar i potenciar els esforços nacionals per al desenvolupament, a través de la cooperació internacional;
Reconeixent la necessitat de dotar d’un nou marc les
relacions de cooperació entre les parts, que reculli les
experiències assolides i projecti cap al futur les relacions
hispano-peruanes;
Han convingut:
De la finalitat, àmbit, principis i modalitats
de la cooperació
Article I. Finalitat.
Mitjançant el present Conveni, les parts acorden establir el marc general que ha de regir les relacions de cooperació bilateral, amb l’objectiu de promoure i impulsar la
cooperació entre els dos països, mitjançant la formulació
i l’execució d’estratègies, programes i projectes en àrees
d’interès comú, adreçades a la promoció del desenvolupament humà i l’eradicació de la pobresa, de conformitat
amb les prioritats establertes en les seves respectives
polítiques de desenvolupament.
Les parts han de coordinar les accions adreçades a
promoure el desenvolupament sostenible humà, econòmic, social, cultural i polític, i contribuir-hi, reforçant l’intercanvi mutu d’experiències, coneixements i recursos,
així com per abonar, incentivar i coordinar les iniciatives

