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I.    Disposicions generals

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 17112 ORDRE APA/2802/2007, de 24 de setembre, per 
la qual es modifiquen determinats annexos del 
Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la 
introducció i difusió al territori nacional i de la 
Comunitat Europea d’organismes nocius per 
als vegetals o productes vegetals, així com per 
a l’exportació i el trànsit cap a països tercers. 
(«BOE» 235, d’1-10-2007.)

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adop-
ten mesures de protecció contra la introducció i difusió al 
territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per 
a l’exportació i el trànsit cap a països tercers, va incorporar 
a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2000/29/CE del 
Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de 
protecció contra la introducció a la Comunitat d’organis-
mes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la 
seva propagació a l’interior de la Comunitat, i la Directiva 
2001/32/CE de la Comissió, de 8 de maig de 2001, per la 
qual es reconeixen determinades zones protegides a la 
Comunitat exposades a riscos fitosanitaris específics.

La Directiva 2007/40/CE de la Comissió, de 28 de juny 
de 2007, modifica la Directiva 2001/32/CE, per la qual es 
reconeixen determinades zones protegides a la Comuni-
tat exposades a riscos fitosanitaris específics, i la Direc-
tiva 2007/41/CE de la Comissió, de 28 de juny de 2007, 

modifica alguns annexos de la Directiva 2000/29/CE del 
Consell, relativa a les mesures de protecció contra la 
introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació 
a l’interior de la Comunitat.

De conformitat amb l’habilitació que estableix la dis-
posició final segona del Reial decret esmentat, mitjançant 
la present Ordre, s’incorporen a l’ordenament jurídic 
intern la Directiva 2007/40/CE de la Comissió de 28 de 
juny de 2007 i la Directiva 2007/41/CE de la Comissió de 
28 de juny de 2007.

En l’elaboració de la present disposició s’han consul-
tat les comunitats autònomes i les entitats representati-
ves dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 58/2005, de 21 
de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció 
contra la introducció i difusió al territori nacional i de 
la Comunitat Europea d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals, així com per a l’expor-
tació i el trànsit cap a països tercers.

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la introducció i 
difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’or-
ganismes nocius per als vegetals o productes vegetals, 
així com per a l’exportació i el trànsit cap a països tercers, 
queda modificat de la manera següent:

U. A l’annex II, la part B queda modificada de la 
manera següent:

1. Se suprimeix «DK» de la columna de la dreta del 
punt 0.1 de la lletra c).

2. S’insereix després del punt 1 de la lletra d) el punt 
següent: 

Espècies Objecte de contaminació Zones protegides

   

2. Flavescència daurada de la vinya 
(MLO).

Vegetals de Vitis L. excepte fruits i lla-
vors.

CZ, FR (Alsàcia, Xampanya-Ardenes i 
Lorena) i IT (Basilicata).

 Dos. A l’annex IV, la part B queda modificada de la 
manera següent:

1. Se suprimeix «DK» de la columna dreta del punt 6.3.
2. S’insereix després del punt 31 el punt següent: 

Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials Zones protegides

   

32. Vegetals de Vitis L., excepte fruits i 
llavors.

Sense perjudici de les disposicions apli-
cables als vegetals que figuren a l’an-
nex III, part A, punt 15, l’annex IV, part 
A, secció II, punt 17 i l’annex IV, part B, 
punt 21.1, declaració oficial que:

a) els vegetals són originaris i s’han 
cultivat en un lloc de producció d’un 
país en què no s’ha detectat la presèn-
cia de la flavescència daurada de la 
vinya (MLO), o bé

CZ, FR (Alsàcia, Xampanya-Ardenes i 
Lorena) i IT (Basilicata).
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b) els vegetals són originaris i s’han 
cultivat en un lloc de producció d’una 
zona indemne de la flavescència dau-
rada de la vinya (MLO), conforme a la 
institució nacional responsable de la 
protecció vegetal, i d’acord amb les 
normes internacionals pertinents, o bé

c) els vegetals són originaris i s’han 
cultivat a la República Txeca, França 
(Alsàcia, Xampanya-Ardenes i Lorena) 
o Itàlia (Basilicata), o bé

d) els vegetals són originaris i s’han cul-
tivat en un lloc de producció en què:

aa) no s’han observat símptomes de la 
flavescència daurada de la vinya 
(MLO) en les soques d’origen des del 
principi dels dos últims cicles vegeta-
tius complets, i

bb) o bé
i) no s’han observat símptomes de la 

flavescència daurada de la vinya 
(MLO) en els vegetals al lloc de pro-
ducció, o bé

ii) s’han sotmès els vegetals a un tracta-
ment d’aigua calenta a una temperatura 
de, com a mínim, 50 ° C durant 45 
minuts per eliminar la presència de la 
flavescència daurada de la vinya (MLO).

Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials Zones protegides

   

 Tres. A l’annex V, la secció II de la part A queda modi-
ficada de la manera següent:

1. Se substitueix el punt 1.3 pel text següent:

1.3 Vegetals, excepte fruits i llavors, d’Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., 
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Car-
dot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. i Vitis L.

4. Flavescència daurada de la vinya (MLO). República Txeca, França (Alsàcia, Xampanya-Ardenes i 
Lorena) i Itàlia (Basilicata).

 Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’u de novembre de dos 
mil set.

Madrid, 24 de setembre de 2007.–La ministra d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 17277 REIAL DECRET 1197/2007, de 14 de setembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 504/2007, 
de 20 d’abril, en matèria de reconeixement de 
descans per maternitat en els supòsits de dis-
capacitat del fill i de reconeixement de la 
necessitat d’assistència d’una tercera persona 
en les prestacions no contributives. («BOE» 237, 
de 3-10-2007, i «BOE» 238, de 4-10-2007.)

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva d’homes i dones, va ampliar el permís de des-

Quatre. L’annex IX queda modificat de la manera 
següent:

a) A la lletra c), en el punt 01, se suprimeix «Dina-
marca».

b) A la lletra d), s’introdueix el punt següent després 
del punt 3: 

cans per maternitat en els supòsits de discapacitat. El 
Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 
barem de valoració de la situació de dependència que 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, estableix a la disposició addicional 
tercera, que per acreditar la discapacitat del fill o menor 
acollit s’ha d’aplicar l’escala de valoració específica per a 
menors de 3 anys.

Això genera diferents interpretacions ja que es pot 
considerar exclusiva l’aplicació de l’escala esmentada a 
aquests efectes, i és igualment d’aplicació el barem esta-
blert en el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, 
sobre procediment per al reconeixement, declaració i 
qualificació del grau de minusvalidesa.

El Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova 
el barem de valoració de la situació de dependència que 
estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, ha establert un nou instrument de 
valoració de la necessitat del concurs d’una altra persona 
en el reconeixement del grau de minusvalidesa.

Tanmateix, es fa necessari introduir mecanismes de 
flexibilitat en la utilització dels instruments de la valoració 
de la necessitat d’assistència d’una tercera persona per 
agilitar i optimitzar els recursos i mitjans existents del 
reconeixement dels drets dels ciutadans, per la qual cosa 


