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geix la Llei hipotecària. El canvi de titularitat en els con-
tractes d’arrendament de locals per a oficines públiques 
dels serveis ja assumits per la Junta d’Andalusia no es 
reputa traspàs i no dóna dret a l’arrendador a extingir o 
renovar el contracte.

Disposició transitòria segona. Vigència de lleis i disposi-
cions de l’Estat.

Mentre les Corts Generals no elaborin les lleis a què 
es refereix aquest Estatut i el Parlament d’Andalusia no 
legisli sobre les matèries de la seva competència, conti-
nuen en vigor les lleis i disposicions de l’Estat actuals que 
es refereixen a les matèries esmentades, sens perjudici 
que el seu desplegament legislatiu, si escau, i la seva exe-
cució els porti a terme la Comunitat Autònoma en els 
supòsits previstos així en aquest Estatut.

Disposició derogatòria. Derogació de la Llei orgànica
6/1981, de 30 de desembre.

Queda derogada la Llei orgànica 6/1981, de 30 de des-
embre, d’Estatut d’autonomia per a Andalusia.

Disposició final primera. Aplicació dels preceptes de 
contingut financer.

1. La Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fis-
cals de l’Estat-Comunitat Autònoma d’Andalusia ha de 
concretar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada 
en vigor del present Estatut, l’aplicació dels preceptes de 
contingut financer de l’Estatut.

2. Els preceptes de contingut financer de l’Estatut, 
llevat que s’estableixi un termini determinat, es poden 
aplicar de manera gradual atenent la seva viabilitat finan-
cera. En tot cas, l’aplicació ha de ser plenament efectiva 
en el termini de cinc anys a partir de l’entrada en vigor del 
present Estatut.

Disposició final segona. Termini de creació de la Comis-
sió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals de l’Estat-
Comunitat Autònoma.

La Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals 
de l’Estat-Comunitat Autònoma que estableix l’article 184 
s’ha de crear en el termini màxim de sis mesos des de 
l’entrada en vigor del present Estatut. Mentre no es cons-
titueixi, la Comissió Mixta Paritària Govern-Junta 
d’Andalusia que estableix la disposició transitòria primera 
n’assumeix les competències, i en tant aquesta es consti-
tueix, assumeix aquestes competències la Comissió Mixta 
de Transferències Administració de l’Estat-Comunitat 
Autònoma.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Estatut entra en vigor el mateix dia de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 19 de març de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 5827 CORRECCIÓ d’errors del Protocol que modifica 

el Conveni pel qual es crea una Oficina Euro-
pea de Policia (EUROPOL) i el Protocol relatiu 
als privilegis i immunitats d’Europol, els mem-
bres dels seus òrgans, els seus directors adjunts 
i els seus agents, signat a Brussel·les el 28 de 
novembre de 2002. («BOE» 68, de 20-3-2007.)

Per mitjà de la notificació del secretari general del 
Consell de la Unió Europea de data 6 de febrer de 2007, 
per la qual comunica un error material en la data del dipò-
sit de l’Instrument de ratificació per Portugal i, per tant, un 
canvi en la data d’entrada en vigor del Protocol que modi-
fica el Conveni pel qual es crea una Oficina Europea de 
Policia (EUROPOL) i el Protocol relatiu als privilegis i 
immunitats d’Europol, els membres dels seus òrgans, els 
seus directors adjunts i els seus agents, signat a 
Brussel·les el 28 de novembre de 2002, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 40, de 15 de febrer de 
2007, i en el suplement en català número 6, de 16 de febrer 
de 2007, a continuació es transcriu la rectificació oportuna 
referida a la versió en llengua catalana:

A la pàg. 902, primera columna, on diu: «El present 
Protocol entra en vigor de manera general i per a Espanya 
el 3 d’abril de 2007 de conformitat amb el que estableix 
l’article 3(3).», ha de dir: «El present Protocol entra en 
vigor de manera general i per a Espanya el 29 de març de 
2007, de conformitat amb el que estableix l’article 3(3).»

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 6 de març de 2007.–El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 5828 ORDRE TAS/646/2007, de 9 de març, per la qual 
es modifica l’Ordre de 12 de juny de 2001, 
sobre creació, composició i funcions de la 
Comissió Estatal de Coordinació i Seguiment 
de la Valoració del Grau de Minusvalidesa. 
(«BOE» 68, de 20-3-2007.)

El Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre («Butlletí 
Oficial de l’Estat» de 26 de gener de 2000, correcció 
d’errors publicada el 13 de març de 2000), de procediment 
per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de 
minusvalidesa, regula el reconeixement del grau, esta-
bleix nous barems aplicables i determina les competèn-
cies dels òrgans corresponents de les comunitats autòno-
mes i de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (d’ara 
endavant IMSERSO) en la matèria esmentada, tot això 
amb la finalitat que la valoració i qualificació del grau de 
minusvalidesa que afecta la persona sigui uniforme a tot 
el territori de l’Estat.
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El Reial decret esmentat, a l’article 5.5, estableix que, 
a l’efecte de garantir la uniformitat en els criteris 
d’aplicació dels barems a tot el territori de l’Estat, s’ha de 
crear una comissió estatal, integrada per representants 
del Ministeri de Treball i Afers Socials i dels òrgans corres-
ponents de les comunitats autònomes als quals hagin 
estat transferides les funcions en matèria de valoració de 
les situacions de minusvalidesa i qualificació del seu 
grau.

En ús de les facultats atribuïdes per la disposició final 
primera del Reial decret 1971/1999, l’Ordre de 12 de juny 
de 2001 va establir la creació, composició i funcions de la 
Comissió Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valora-
ció del Grau de Minusvalidesa.

El Reial decret 1600/2004, de 2 de juliol, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Tre-
ball i Afers Socials, a l’article 9 atribueix a la Secretaria 
d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat compe-
tències en matèria d’impuls i coordinació de les polítiques 
sectorials sobre discapacitat, funcions que porta a terme 
la Direcció General de Coordinació de Polítiques Sectorials 
sobre la Discapacitat.

Consegüentment, es considera necessari que la Direc-
ció General de Coordinació de Polítiques Sectorials sobre 
la Discapacitat formi part d’aquesta Comissió, de manera 
que possibiliti la formulació de consultes i propostes 
sobre tots els assumptes que afectin les competències de 
la Comissió, i atribueixi al seu representant les funcions 
que regula disposició sisena, apartat 3, de l’Ordre de 12 
de juny de 2001.

En virtut d’això i en ús de les facultats atribuïdes per la 
disposició final primera del Reial decret 1971/1999, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públi-
ques, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre de 12 de juny de 2001, 
sobre creació, composició i funcions de la Comissió 
Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valoració del 
Grau de Minusvalidesa.

La disposició segona de l’Ordre de 12 de juny de 2001, 
sobre creació, composició i funcions de la Comissió Esta-

tal de Coordinació i Seguiment de la Valoració del Grau de 
Minusvalidesa, queda redactada en els termes següents:

«Segon. Composició i organització.–La Comissió 
Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valoració del 
Grau de Minusvalidesa funciona en ple, sense perjudici 
dels grups de treball que es puguin crear per al millor 
desenvolupament de les seves finalitats.

1. Integren el Ple de la Comissió:

a) President.
b) Vicepresident.
c) Vocals.
d) Secretari.

1.1 President: és el titular de la Direcció General de 
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO).

1.2 Vicepresident: és el titular de la Subdirecció 
General de Planificació, Ordenació i Avaluació de l’Institut 
de Gent Gran i Serveis Socials, que substitueix el president 
en casos de vacant, absència o malaltia del president.

1.3 Vocals:

a) Un conseller tècnic de la Subdirecció General de 
Planificació, Ordenació i Avaluació de l’Institut de Gent 
Gran i Serveis Socials.

b) Un representant de la Direcció General de Coordi-
nació de Polítiques Sectorials sobre la Discapacitat, desig-
nat per aquesta Direcció General.

c) Un representant per cada comunitat autònoma.

1.4 Secretari: un funcionari de la Subdirecció General 
de Planificació, Ordenació i Avaluació, amb veu i sense vot.

2. Els membres titulars de la Comissió Estatal poden 
ser substituïts pel suplent que cada membre titular 
designi en els casos de vacant, absència o malaltia i, en 
general, quan concorri alguna causa que ho justifiqui.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de març de 2007. –El ministre de Treball i 
Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 
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