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MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
16144

REIAL DECRET 1108/2007, de 24 d’agost, sobre
reconeixement com a cotitzats a la Seguretat
Social dels períodes en què els membres de
les corporacions locals van exercir amb dedicació exclusiva el càrrec polític, amb anterioritat a la seva inclusió en el règim general de la
Seguretat Social. («BOE» 218, d’11 de setembre de 2007.)
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pensió que derivi dels períodes reconeguts com a cotitzats al règim general de la Seguretat Social.
D’altra banda, s’aprofita el contingut d’aquest Reial
decret per clarificar l’abast respecte de la incorporació en
la cobertura de la protecció per desocupació, respecte de
determinats càrrecs públics i sindicals, prevista a la indicada Llei 37/2006, de 7 de desembre.
En la tramitació d’aquest Reial decret han emès el corresponent informe la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i la Comissió Nacional d’Administració Local.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Afers
Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 24 d’agost
de 2007,
DISPOSO:

L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, va determinar la inclusió en el
règim general de la Seguretat Social dels membres de les
corporacions locals que percebessin retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs desenvolupats amb dedicació
exclusiva. En desplegament d’aquesta previsió es va dictar l’Ordre de 12 de març de 1986, a la disposició transitòria primera de la qual es va determinar que les altes en el
règim general dels esmentats membres de les corporacions
locals podrien retrotreure els seus efectes fins al 23 d’abril
de 1985, data d’entrada en vigor de l’esmentada Llei.
A la disposició addicional única de la Llei 37/2006,
de 7 de desembre, relativa a la inclusió en el règim general de la Seguretat Social i a l’extensió de la protecció per
desocupació a determinats càrrecs públics i sindicals,
s’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis
mesos, aprovi les disposicions normatives necessàries
als efectes de computar, per als membres de les corporacions locals amb dedicació exclusiva que van exercir el
seu càrrec polític amb anterioritat a l’aprovació de l’esmentada Llei 7/1985, de 2 d’abril, el temps que van estar
exercint el càrrec i en el que no els va ser permès cotitzar
per la seva falta d’inclusió en el sistema de la Seguretat
Social, perquè se’ls reconegui el dret a la percepció de la
pensió de jubilació denegada o a una quantia superior a la
que tenen reconeguda. Així mateix, es preveu que en
aquestes disposicions, als efectes d’assegurar el manteniment de l’equilibri economicofinancer de la Seguretat
Social, el reconeixement o la millora de la pensió de jubilació, a què ha de donar lloc computar com a cotitzats els
esmentats períodes, quedin condicionats a l’ingrés a la
Tresoreria General de la Seguretat Social del corresponent capital cost de pensió.
Al compliment d’aquest mandat legal respon el contingut d’aquest Reial decret, mitjançant el qual s’estableix
la consideració com a cotitzats al règim general de la
Seguretat Social dels períodes compresos entre el 20
d’abril de 1979 i el 23 d’abril de 1985, data inicial d’efectes
de la inclusió dels membres de les corporacions locals en
el règim general de la Seguretat Social, durant els quals
es van desenvolupar serveis en aquesta condició amb
dedicació exclusiva.
La finalitat del còmput d’aquests períodes, de conformitat amb els termes expressats a la disposició addicional
única esmentada, és la de permetre, en relació exclusivament amb la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva, o bé l’accés al dret a pensió o bé l’increment de
la quantia de la pensió que correspondria en funció dels
anys realment cotitzats al sistema de la Seguretat Social.
Al seu torn, i com a contrapartida als beneficis que el
còmput dels períodes indicats suposa per als interessats i
als efectes de preservar l’equilibri economicofinancer del
sistema, també de conformitat amb el mandat legal,
aquest Reial decret preveu, com a condicionant del reconeixement d’aquests beneficis, l’obligació d’ingressar el
corresponent capital cost de la part de la quantia de la

Article 1. Àmbit d’aplicació.
El que estableix aquest Reial decret és aplicable als
membres de les corporacions locals que van exercir el
seu càrrec polític amb dedicació exclusiva entre el 20
d’abril de 1979 i el 23 d’abril de 1985, i van percebre retribució o indemnitzacions fixes periòdiques per un import
no inferior al del salari mínim interprofessional, en còmput anual, que hagi estat vigent a cada moment.
Article 2. Períodes reconeguts com a cotitzats a la
Seguretat Social.
1. Als membres de les corporacions locals a què es
refereix l’article anterior i que ho sol·licitin davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, se’ls reconeixeran
com a cotitzats al règim general de la Seguretat Social els
períodes durant els quals hagin exercit el seu càrrec polític, a efectes del reconeixement del dret a pensió de jubilació o d’incrementar la quantia de l’esmentada pensió en
el supòsit que hagi estat reconeguda.
No és procedent el reconeixement a què es refereix el
paràgraf anterior dels períodes durant els quals s’hagi
cotitzat a qualsevol règim públic de protecció social, tant
si ha estat amb caràcter voluntari o obligatori.
2. Als efectes previstos a l’apartat anterior, els interessats han d’acreditar, mitjançant certificació expedida
per la corresponent corporació local, els períodes durant
els quals van desenvolupar el seu càrrec polític en règim
de dedicació exclusiva i amb retribució o indemnitzacions
fixes periòdiques.
Article 3. Reconeixement i càlcul de la pensió.
1. Quan a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret
l’interessat tingui 65 anys d’edat o més, hagi cessat en la
seva activitat laboral i no hagi tingut dret a pensió de jubilació, si amb el còmput dels períodes assimilats a cotitzats
s’acredita el compliment del període mínim de cotització,
s’ha de procedir, a instància de l’interessat, al reconeixement del dret a l’esmentada pensió. A aquest efecte, no és
exigible el requisit de tenir dos anys de cotització compresos en els quinze immediatament anteriors al fet causant,
que, en aquests casos, està constituït per la sol·licitud de
l’interessat.
Per al càlcul de la base reguladora, quan en el període
que s’ha de considerar hi hagi absència parcial o total de
cotitzacions efectives, les llacunes s’han d’integrar amb la
base mínima de cotització vigent a cada moment.
2. En els casos en què s’estigui percebent pensió de
jubilació, s’ha de procedir, a instància de l’interessat, a un
nou càlcul de la seva quantia, i a aquest efecte a la base
reguladora de la pensió reconeguda se li ha d’aplicar el
percentatge que resulti de sumar als períodes efectivament cotitzats els assimilats a tals, de conformitat amb
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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’actualització, mitjançant l’aplicació de les revaloracions que
hagin tingut lloc des de la data inicial d’efectes de la pensió fins a la data d’efectes de la revisió produïda, que es
correspon amb l’endemà de la sol·licitud de la modificació de la quantia de la pensió.
3. A tots els altres casos diferents dels previstos en
els dos apartats precedents, els períodes objecte d’assimilació 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 restants 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 correspongui 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 corporació 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 corporacions locals.
Disposició addicional primera. Aplicació supletòria.
En tot el que no preveu aquest Reial decret són aplicables 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
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decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, anteriors a l’entrada 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’obtenció, durada o quantia de les prestacions per desocupació.
No obstant això, als efectes d’aquest còmput es pot retrotreure 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 disposa l’article 149.1.17a de la Constitució, que atribueix a
l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim econòmic de la Seguretat Social.
Disposició final segona. Facultats de desplegament.
Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dictar les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament 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 específiques 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 causant d’aquesta malaltia, i des de juliol de 2007 a més s’ha
detectat presència del serotip 1 del mateix virus, i s’han adoptat les mesures adequades en tot moment per al seu control i
eradicació, incloent-hi l’existència d’un programa de vacunació 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

