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període, qualsevol Estat membre de l’Agència s’hi pot 
adherir lliurement. Passat aquest termini, qualsevol sol-
licitud d’adhesió s’ha d’adreçar al director general de 
l’Agència, i ha d’obtenir l’acord del conjunt dels estats que 
n’hagin notificat l’acceptació al director general de l’Agèn-
cia, de conformitat amb el que disposa l’anterior lletra a), 
o que s’hi hagin adherit en la data de l’esmentada sol-
licitud. La present Declaració entra en vigor per als estats 
membres que s’hi adhereixin trenta dies després de la 
data en què aquests estats notifiquin al director general 
de l’Agència el compliment dels seus procediments 
interns d’acceptació o d’aprovació.

c) Durada.

La present Declaració és aplicable fins al final de l’any 
2006. Després d’aquesta data les disposicions de la pre-
sent Declaració es mantenen en vigor mentre sigui neces-
sari per permetre, si s’escau, l’execució dels contractes de 
llançament establerts fins al final de l’any 2006. Els parti-
cipants s’han de consultar entre si quan convingui i com a 
mínim un any abans d’aquest venciment sobre les condi-
cions de la seva renovació.

d) Revisió.

Els participants acorden reunir-se a iniciativa d’un terç 
dels participants o del director general, amb la finalitat 
d’examinar les disposicions contingudes en la present 
Declaració i la seva posada en pràctica. En el marc 
d’aquests exàmens, el director general pot formular pro-
postes als participants per esmenar el contingut de la 
present Declaració. Les esmenes a les disposicions que 
conté la present Declaració s’adopten per unanimitat dels 
participants.

IV.3 Arranjament de controvèrsies.

Qualsevol controvèrsia entre dos o més participants 
en relació amb la interpretació o l’aplicació de la present 
Declaració que no s’hagi resolt mitjançant la intervenció 
del Consell de l’Agència s’ha de dirimir de conformitat 
amb el que disposa l’article XVII del Conveni de l’AEE.

ESTATS PART 

Data dipòsit Instrument Entrada en vigor 

   

Alemanya ..................... 17/01/2006 AC 22/12/2006
Àustria ..........................   
Bèlgica .......................... 06/12/2005 AC 22/12/2006
Dinamarca .................... 03/02/2006 AC 22/12/2006
Spagna ......................... 12/12/2006 AC 22/12/2006
Finlàndia ....................... 22/12/2006 AC 22/12/2006
França ........................... 09/01/2006 AC 22/12/2006
Irlanda ........................... 06/12/2005 AC 22/12/2006
Itàlia ..............................   
Noruega ........................ 01/08/2006 AC 22/12/2006
Països Baixos ............... 15/06/2006 AC 22/12/2006
Portugal ........................ 10/10/2006 AC 22/12/2006
Regne Unit ...................   
Suècia ........................... 13/12/2006 AC 22/12/2006
Suïssa ...........................   

 AC : acceptació.

La present Extensió de declaració va entrar en vigor 
de forma general i per a Espanya el 22 de desembre 
de 2006, de conformitat amb el que estableix l’article IV.2. 
de la Declaració.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 3 d’abril de 2007.–El secretari general tècnic 

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

MINISTERI DE L’INTERIOR
 8709 REIAL DECRET 476/2007, de 13 d’abril, pel qual 

es modifica el Reglament de provisió de desti-
nacions del personal del Cos de la Guàrdia 
Civil, aprovat pel Reial decret 1250/2001, de 19 
de novembre. («BOE» 101, de 27-4-2007.)

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gènere, 
mitjançant la seva disposició addicional novena, punt 
tres, va afegir una lletra i) a l’apartat 1 de l’article 20 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública, que crea específicament per a la funcio-
nària víctima de violència de gènere un dret preferent a 
obtenir un altre lloc propi del seu cos o escala, de caracte-
rístiques anàlogues, que estigui vacant i sigui de provisió 
necessària, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret 
a l’assistència social integral.

D’altra banda, el Reial decret 255/2006, de 3 de març, 
pel qual es modifiquen el Reglament general d’ingrés del 
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i 
de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat, 
aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, i el 
Reglament de situacions administratives dels funcionaris 
civils de l’Administració General de l’Estat, aprovat pel 
Reial decret 365/1995, de 10 de març, també desplega 
diversos aspectes relatius a la mobilitat de la funcionària 
víctima de violència de gènere, fonamentalment, sobre el 
procediment de sol·licitud, les vacants que l’afectada pot 
sol·licitar i la consideració de forçosos per als trasllats que 
impliquin canvi de residència.

L’Ordre APU/3902/2005, de 15 de desembre, va dispo-
sar la publicació de l’Acord de la Mesa general de nego-
ciació pel qual s’estableixen mesures retributives i per a la 
millora de les condicions de treball i la professionalització 
dels empleats públics, conegudes com a «Pla Concilia».

Entre aquestes mesures, inclou el dret explícit a la 
protecció de les empleades públiques objecte de situa-
cions de violència de gènere, per facilitar la seva mobilitat 
en el si de l’Administració de l’Estat amb especials garan-
ties, de manera que la que es vegi obligada a abandonar 
el lloc de treball a la localitat on prestava serveis pugui 
sol·licitar, a l’òrgan competent, el trasllat a un lloc de
treball en una unitat administrativa diferent o en una
altra localitat, i es concedeixi al trasllat la consideració de 
forçós.

Per a l’aplicació ràpida d’aquesta mesura a les guàr-
dies civils que estiguin en la situació esmentada, és 
necessari modificar el Reglament de provisió de destina-
cions del personal del Cos de la Guàrdia Civil, aprovat pel 
Reial decret 1250/2001, de 19 de novembre.

L’aplicació efectiva d’aquesta mesura protectora de 
les guàrdies civils que han patit la violència de gènere fins 
al punt que les obligui a un canvi de destinació, exigeix 
afegir un nou article 27 bis, que exceptuï les destinacions 
de les guàrdies civils que estiguin en aquesta situació del 
règim general d’assignació de destinacions, permeti fer 
efectiva la protecció de les que estan en aquestes circum-
stàncies i reguli totes les seves especialitats, inclosa la 
protecció de la seva intimitat.

Aquesta modificació s’ha de completar amb la de l’ar-
ticle 28.1, per exceptuar de l’obligació de publicació 
d’aquestes destinacions, i amb la del paràgraf d) de l’arti-
cle 42.1, per establir una reserva de destínació a la guàr-
dia civil víctima de violència de gènere que hagi passat a 
la situació d’excedència voluntària per aquesta condició.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions 
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Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibe-
ració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 
13 d’abril de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament de provisió de 
destinacions del personal del Cos de la Guàrdia Civil, 
aprovat pel Reial decret 1250/2001, de 19 de novembre.

El Reglament de provisió de destinacions del personal 
del Cos de la Guàrdia Civil, aprovat pel Reial decret 
1250/2001, de 19 de novembre, queda modificat de la 
manera següent:

U. S’afegeix un nou article 27 bis, el text del qual 
queda com s’insereix a continuació.

«Article 27 bis. Assignació de destinacions a les 
guàrdies civils víctimes de violència de gènere.

1. No obstant el que disposen els articles ante-
riors, l’autoritat que correspongui d’acord amb les 
competències atribuïdes a l’article 20 d’aquest 
Reglament ha d’assignar nova destinació a la guàr-
dia civil víctima de violència de gènere que, per fer 
efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència 
social integral es vegi obligada a abandonar el que 
ocupa, tenint en compte les circumstàncies 
següents:

a) La nova destinació ha d’estar vacant.
b) Pot ser assignat qualsevol de les de provisió 

per antiguitat, o bé les de lliure designació o de con-
curs de mèrits amb un component singular del com-
plement específic que no sigui superior al del lloc 
que ocupa.

c) L’afectada ha de sol·licitar, i ha d’acompa-
nyar la sol·licitud amb una còpia de l’ordre de pro-
tecció o, excepcionalment i fins que aquesta no es 
dicti, un informe del Ministeri Fiscal que indiqui 
l’existència d’indicis que la demandant és víctima de 
violència de gènere.

d) L’afectada ha de reunir els requisits necessa-
ris per ocupar la nova destinació.

2. L’assignació d’aquestes destinacions té caràc-
ter de forçós.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 28 queda redactat de la 
manera següent:

«1. S’han de publicar en el ‘‘Butlletí Oficial de la 
Guàrdia Civil’’ totes les resolucions d’assignació de 
les destinacions i de declaració de vacants desertes, 
excepte les assignades d’acord amb l’article 27 bis.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf a la lletra d) de l’arti-
cle 42.1, el text del qual queda com s’insereix a conti-
nuació:

«Quan el pas a la situació d’excedència voluntà-
ria sigui per raó de violència de gènere, es reserva la 
destinació durant els sis primers mesos, prorroga-
bles per períodes de tres mesos fins a un màxim de 
divuit, quan de les actuacions de tutela judicial 
resulti que l’efectivitat del dret de protecció de la 
víctima ho exigeix.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix el present 
Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 d’abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 8826 ORDRE APA/1128/2007, de 26 d’abril, per la qual 
s’estableixen mesures específiques de protec-
ció en relació amb la llengua blava. («BOE» 102, 
de 28-4-2007.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa en el Codi Zoosanitari Internacional de l’Organit-
zació Mundial de la Sanitat Animal (OIE) i a la llista de 
malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea. 
Les mesures específiques de lluita contra la malaltia estan 
regulades pel 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.

L’any 2006, encara que no se n’ha notificat cap focus, 
el programa de vigilància de la llengua blava que preveu 
l’article 11.1.b) del Reial decret 1228/2001, de 8 de novem-
bre, ha posat de manifest la circulació del virus de la llen-
gua blava en diverses comarques incloses dins de la zona 
restringida.

Les mesures de protecció a nivell comunitari han estat 
adoptades mitjançant la Decisió 2005/393/CE, de la Comis-
sió, de 23 de maig de 2005, relativa a les zones de protec-
ció 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, l’última 
modificació de la qual, pel que fa a les zones restringides 
en relació amb la febre catarral ovina a Espanya i Alema-
nya, la constitueix 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, mitjançant l’Ordre APA/3411/2004, de 
22 d’octubre, es van establir mesures específiques de 
caràcter urgent respecte de la llengua blava, davant la 
seva aparició en el territori peninsular espanyol l’any 
2004. Les mesures han estat modificades posteriorment, 
en vista de l’evolució de la malaltia, i segons el criteri del 
grup d’experts que preveu el Pla d’intervenció a què es 
refereix la disposició addicional única del 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, mitjançant successives 
ordres ministerials, l’última de les quals és l’Ordre
APA/54/2007, de 22 de gener, per la qual s’estableixen 
mesures específiques de protecció en relació amb la llen-
gua blava, ja que es considera que no hi ha risc de presèn-
cia de vector durant els mesos hivernals en una determi-
nada zona del territori espanyol (zona estacionalment 
lliure) i, per tant, no hi ha risc de circulació viral a la zona 
esmentada.

L’anàlisi de les últimes dades obtingudes amb el Pro-
grama nacional de vigilància entomològica i serològica, i 


