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Na Comunidade Autónoma de Castilla y León, as
comarcas veterinarias de Candeleda, Arenas de San Pedro
y Sotillo de la Adrada na provincia de Ávila e as comarcas
veterinarias de Sequeros y Béjar na provincia de Salamanca.
Na Comunidade de Madrid, as comarcas veterinarias
de Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero e San Martín de Valdeiglesias.»
Dous.
contido:

Inclúese un novo artigo, 5 bis, co seguinte

«Artigo 5 bis. Movementos no raio de 20 quilómetros ao
redor dun foco.
1. Unha vez que a autoridade competente confirme
un foco de lingua azul, prohíbese a saída de animais de
especies sensibles de explotacións localizadas no raio de
20 quilómetros ao redor del, ata que se desactive o dito
foco, quedando autorizada a entrada de animais con independencia de cal sexa a súa orixe.
2. Malia o previsto no punto anterior, a autoridade
competente poderá autorizar os seguintes movementos
de saída, tanto para vida como para sacrificio ou con destino a espectáculos taurinos, de animais de especies sensibles de explotacións localizadas dentro do raio de 20
quilómetros ao redor do foco:
a) A destinos situados dentro do dito raio ou a destinos de igual situación epidemiolóxica situados dentro do
raio de 20 km ao redor doutro foco, sempre dentro da
zona restrinxida, de se cumpriren os requisitos previstos
en, respectivamente, os puntos 1, 3 e 4 do artigo 3 cando
se trate de movementos para vida; nos puntos 2, 3 e 4 do
artigo 4 cando se trate de movementos para sacrificio, ou
no artigo 5 cando se trate de movementos de reses de lida
con destino a espectáculos taurinos.
b) Con destino ao seu sacrificio inmediato, sempre
que sexa un movemento distinto dos previstos no parágrafo anterior desta alínea, coas seguintes condicións:
1.ª Se o matadoiro está localizado dentro da zona
restrinxida da mesma ou distinta comunidade autónoma, co cumprimento dos requisitos previstos nos
puntos 2, 3 e 4 do artigo 4. Non obstante, a autoridade
competente da comunidade autónoma de destino, por
motivos epidemiolóxicos xustificados, poderá establecer que o sacrificio non se realice en determinados matadoiros. No dito caso, as autoridades competentes das
comunidades autónomas informarán a Subdirección
Xeral de Sanidade Animal do Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación.
2.ª Se o matadoiro está localizado dentro da zona
libre da mesma ou distinta comunidade autónoma, co
cumprimento dos requisitos previstos nos puntos 2, 3 e 4
do artigo 4. Ademais, deberá ter autorizado o dito movemento previamente a autoridade competente en materia
de sanidade animal de destino.
c) De reses de lida con destino a espectáculos taurinos que se celebren na mesma ou distinta comunidade
autónoma, sempre que sexa un movemento diferente dos
previstos na alínea a) deste punto, que autorizase o movemento o órgano competente en materia de sanidade animal de destino e que se cumpran os requisitos previstos
no artigo 5.
3. Para os efectos da autorización do órgano competente en materia de sanidade animal de destino prevista
no artigo 5.1. b), se con posterioridade á devandita autorización e antes da saída dos animais con destino ao espectáculo taurino de que se trate, unha explotación cuxo
movemento estea autorizado se ve incluída dentro do raio
de 20 quilómetros ao redor dun foco, deberase solicitar e
obter unha nova autorización do órgano competente en
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materia de sanidade animal de destino, sen que para
estes efectos sexan aplicables os prazos previstos no
artigo 5.1. a).»
Tres. A disposición transitoria única queda redactada do seguinte modo:
«Disposición transitoria única. Movemento de reses de
lida para a celebración de espectáculos taurinos, nos
trinta días seguintes ao da inclusión da explotación en
zona restrinxida.
1. Malia o disposto no artigo 5, o movemento de
reses de lida con destino a espectáculos taurinos, nos
trinta días naturais seguintes ao da inclusión da explotación de reses de lida dentro da zona restrinxida poderase
autorizar nas seguintes condicións:
a) Con destino a espectáculos taurinos de Tipo I que
se celebren en territorio nacional, co cumprimento das
condicións previstas nas letras d) a n) do artigo 5.1, ambas
inclusive, e coa certificación do organizador do espectáculo do cumprimento do establecido no artigo 5.1 a).
Neste caso, todas as reses de lida da partida serán tratadas cun desinsectante ou repelente cunha antelación
máxima de 7 días naturais previos ao embarque.
b) Con destino a espectáculos taurinos de Tipo II, co
cumprimento do anexo II da Decisión 2005/393/CE da
Comisión, do 23 de maio de 2005, sobre as zonas de protección e vixilancia en relación coa febre catarral ovina e
as condicións que se aplican aos traslados de animais
desde estas zonas ou a través delas.
2. Os movementos previstos nesta disposición
requirirán a autorización expresa da comunidade autónoma de destino.»
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de setembro de 2005.
ESPINOSA MANGANA

MINISTERIO DE TRABALLO
E ASUNTOS SOCIAIS
15048

ORDE TAS/2787/2005, do 29 de agosto, pola
que se autoriza a utilización das doazóns recibidas, en virtude do previsto no artigo 2.1.c) do
Real decreto 364/2005, do 8 de abril, para a promoción do deporte paralímpico e a posterior
inserción laboral dos deportistas. («BOE» 216,
do 9-9-2005.)

A disposición derradeira primeira do Real
decreto 364/2005, do 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de
reserva a prol dos traballadores con discapacidade, autoriza o ministro de Traballo e Asuntos Sociais para modificar «outras medidas alternativas que serven de base para
determinar o cumprimento da obriga alternativa».
Por outra parte, engade o mesmo precepto, que
«Igualmente, á vista da experiencia na aplicación da
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medida alternativa prevista no artigo 2.1.c), poderá modificar a determinación das entidades beneficiarias».
O artigo 2.1.c) do real decreto mencionado inclúe
entre as medidas alternativas que as empresas poderán
aplicar para cumprir a obriga de reserva de emprego a
prol das persoas con discapacidade, a «realización de
doazóns e de accións de patrocinio, sempre de carácter
monetario, para o desenvolvemento de actividades de
inserción laboral e de creación de emprego de persoas
con discapacidade, cando a entidade beneficiaria destas
accións de colaboración sexa unha fundación ou unha
asociación de utilidade pública, cuxo obxecto social sexa,
entre outros, a formación profesional, a inserción laboral
ou a creación de emprego a prol das persoas con discapacidade que permita a creación de postos de traballo
para aquelas e, finalmente, a súa integración no mercado
de traballo».
A experiencia dos últimos anos demostra que o
fomento do deporte das persoas discapacitadas é unha
vía moi importante de integración social destas, e que o
fomento do deporte de alta competición ten, en xeral, e
para eses efectos, un valor engadido de difusión e de
incentivo das prácticas deportivas.
E, por outro lado, a práctica do deporte con vistas á
competición, e, en particular á alta competición, demostrouse que tamén é moi importante, se vai acompañada
do desenvolvemento de determinados programas, como
vía de inserción laboral dos deportistas. Nese sentido, as
experiencias xa existentes, a través de diversos programas, para a inserción laboral dos ex-deportistas, ofreceron resultados moi positivos. Experiencias e resultados
que tamén existen, aínda que cun menor grao de desenvolvemento, para o deporte paralímpico. Así, a porcentaxe de recolocación global dos deportistas incluídos nos
programas levados a cabo por determinadas entidades,
supera o 88%, o que pon de manifesto o resultado positivo que para a integración no mercado de traballo dos
deportistas poden ter programas de formación e de
inserción destes durante e ao remate da súas actividades
deportivas.
Na súa virtude, e en uso das atribucións concedidas
na disposición derradeira primeIra do mencionado Real
decreto 364/2005, do 8 de abril, dispoño:
Artigo único.
As fundacións e asociacións de utilidade pública a
que se refire o artigo 2.1.c) do Real decreto 364/2005, do 8
de abril, poderán destinar os fondos recibidos en virtude
das doazóns e accións de patrocinio recollidas no dito
precepto, ao financiamento de proxectos dirixidos ao
desenvolvemento do deporte paralímpico, mediante a
subscrición dos oportunos convenios co Comité Paralímpico Español, a Secretaría de Estado de Servizos Sociais,
Familias e Discapacidade e co Consello Superior de
Deportes, e sempre que estes proxectos inclúan programas e accións de inserción laboral, de formación para o
emprego e de recolocación dos deportistas discapacitados.
Os servizos públicos de emprego serán competentes
para o seguimento dos proxectos a que se refire o parágrafo anterior, desde o punto de vista do respecto das
finalidades de integración laboral que debe inspirar
estes.
Disposición derradeira.
Esta orde ministerial entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de agosto de 2005.
CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sra. Secretaria de Estado de Servizos Sociais, Familias e
Discapacidade.
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CORRECCIÓN de erros da Orde TAS/2741/2005,
do 30 de agosto, pola que se ditan normas para
a aplicación do disposto no artigo 3 do Real
decreto lei 10/2005, do 20 de xuño polo que se
adoptan medidas urxentes para paliar os
danos producidos no sector agrario pola seca e
outras adversidades climáticas. («BOE» 221,
do 15-9-2005.)

Advertido erro na Orde TAS/2741/2005, do 30 de agosto,
pola que se ditan normas para a aplicación do disposto no
artigo 3 do Real decreto lei 10/2005, do 20 de xuño, polo
que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos
producidos no sector agrario pola seca e outras adversidades climáticas, publicada no Boletín Oficial del Estado,
suplemento n.º 9 en lingua galega, do 1 de setembro
de 2005, procédese a efectuar a oportuna rectificación:
Na páxina 1317, segunda columna, no artigo 2.1.a),
parágrafo segundo, onde di: «A acreditación dos danos
sufridos pola seca seca realizarase mediante a documentación expedida para o efecto por …», debe dicir: «A acreditación dos danos sufridos pola seca realizarase por
calquera medio de proba admitido en dereito e, en especial, mediante a documentación expedida para o efecto
por …».
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REAL DECRETO 1041/2005, do 5 de setembro,
polo que se modifican os regulamentos xerais
sobre inscrición de empresas e afiliación, altas,
baixas e variacións de datos de traballadores
na Seguridade Social; sobre cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade Social;
de recadación da Seguridade Social, e sobre
colaboración das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, así como o Real decreto sobre o
patrimonio da Seguridade Social. («BOE» 222,
do 16-9-2005.)

Distintos aspectos da xestión da Seguridade Social
cuxa competencia está atribuída á Tesouraría Xeral da
Seguridade Social, tales como a inscrición e a afiliación e
a cobertura dos riscos profesionais e a incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, xa sexa formalizada pola propia Tesouraría como en relación coa subscrita coas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades
profesionais da Seguridade Social, a cotización e liquidación, así como a recadación dos seus recursos e, finalmente, o patrimonio da Seguridade Social, son obxecto
de regulación por diversas disposicións regulamentarias,
de carácter xeral, aprobadas mediante real decreto.
Trátase dos reais decretos 1221/1992, do 9 de outubro,
sobre o patrimonio da Seguridade Social; 2064/1995, do
22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral
sobre cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade Social; 84/1996, do 26 de xaneiro, aprobatorio do
Regulamento xeral sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores
na Seguridade Social, e 1415/2004, do 11 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento xeral de recadación da
Seguridade Social.
A experiencia e a progresiva mellora técnica na xestión das materias indicadas, por unha parte, e a incidencia
nalgunhas delas de distintas novidades e reformas normativas, así como da xurisprudencia social e conten-

