
Suplemento núm. 7 Mércores 21 marzo 2007 1055   

cias. Para a elaboración das propostas de traspaso á 
Comisión Mixta poderanse constituír, como órganos de 
traballo, comisións sectoriais de transferencias.

2. A Comisión reunirase por petición do Goberno ou 
da Xunta, establecerá as súas propias normas de funcio-
namento e elevará os seus acordos ao Goberno para a 
súa promulgación como real decreto.

3. Os funcionarios adscritos a servizos de titularidade 
estatal ou a outras institucións públicas que resulten afecta-
das polos traspasos da Comunidade Autónoma pasarán a 
depender desta e serán respectados todos os dereitos de 
calquera orde ou natureza que lles correspondan no 
momento do traspaso, incluso o de participar nos concursos 
de traslados que convoque o Estado, en igualdade de condi-
cións cos restantes membros do seu corpo, e poderán exer-
cer deste xeito o seu dereito a permanente opción.

4. A transferencia á Comunidade Autónoma de 
Andalucía de bens ou dereitos estará exenta de toda clase 
de cargas, gravames ou dereitos.

5. Será título suficiente para a inscrición no Rexistro 
da Propiedade do traspaso de bens inmobles do Estado á 
Xunta de Andalucía a certificación pola Comisión Mixta 
dos acordos gobernamentais debidamente publicados. 
Esta certificación deberá conter os requisitos exixidos 
pola Lei hipotecaria. O cambio de titularidade nos contra-
tos de arrendamento de locais para oficinas públicas dos 
servizos xa asumidos pola Xunta de Andalucía non repu-
tará traspaso e non lle dará dereito ao arrendador a extin-
guir ou renovar o contrato.

Disposición transitoria segunda. Vixencia de leis e dis-
posicións do Estado.

Mentres as Cortes Xerais non elaboren as leis a que 
este estatuto se refire e o Parlamento de Andalucía lexisle 
sobre as materias da súa competencia, continuarán en 
vigor as actuais leis e disposicións do Estado que se refi-
ren a estas materias, sen prexuízo de que o seu desenvol-
vemento lexislativo, de ser o caso, e a súa execución os 
leve a cabo a Comunidade Autónoma nos supostos así 
previstos neste estatuto.

Disposición derrogatoria. Derrogación da Lei orgánica 
6/1981, do 30 de decembro.

Queda derrogada a Lei orgánica 6/1981, do 30 de de-
cembro, do Estatuto de autonomía para Andalucía.

Disposición derradeira primeira. Aplicación dos precep-
tos de contido financeiro.

1. A Comisión Mixta de Asuntos Económicos e Fis-
cais do Estado-Comunidade Autónoma de Andalucía 
debe concretar, no prazo de dous anos a partir da entrada 
en vigor deste estatuto, a aplicación dos seus preceptos 
de contido financeiro.

2. Os preceptos de contido financeiro deste estatuto, 
salvo que se establecese un prazo determinado, pódense 
aplicar de forma gradual atendendo á súa viabilidade 
financeira. En todo caso, esta aplicación debe ser plena-
mente efectiva no prazo de cinco anos a partir da entrada 
en vigor do presente estatuto.

Disposición derradeira segunda. Prazo de creación da 
Comisión Mixta de Asuntos Económicos e Fiscais do 
Estado-Comunidade Autónoma.

A Comisión Mixta de Asuntos Económicos e Fiscais 
do Estado-Comunidade Autónoma, que establece o artigo 
184, débese crear no prazo máximo de seis meses desde 
a entrada en vigor do presente estatuto. Mentres non se 
constitúa, a Comisión Mixta Paritaria Goberno-Xunta de 
Andalucía prevista na disposición transitoria primeira, 

asume as súas competencias e, entrementres esta se cons-
titúe, asumirá esas competencias a Comisión Mixta de 
Transferencias Administración do Estado-Comunidade 
Autónoma.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este estatuto entrará en vigor o mesmo día da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, 

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 19 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 5828 ORDE TAS/646/2007, do 9 de marzo, pola que 
se modifica a Orde do 12 de xuño de 2001, 
sobre creación, composición e funcións da 
Comisión Estatal de Coordinación e Segui-
mento da Valoración do Grao de Minusvali-
dez. («BOE» 68, do 20-3-2007.)

O Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro («Bole-
tín Oficial del Estado» do 26 de xaneiro de 2000, correc-
ción de erros publicada o 13 de marzo de 2000), de proce-
demento para o recoñecemento, a declaración e a 
cualificación do grao de minusvalidez, regula o recoñece-
mento do grao, establece novos baremos aplicables e 
determina as competencias dos órganos correspondentes 
das comunidades autónomas e do Instituto de Maiores e 
Servizos Sociais (en diante Imserso) nesta materia, todo 
iso coa finalidade de que a valoración e cualificación do 
grao de discapacidade que afecta a persoa sexa uniforme 
en todo o territorio do Estado.

O citado real decreto, no seu artigo 5.5, establece que, 
para os efectos de garantir a uniformidade nos criterios 
de aplicación dos baremos en todo o territorio do Estado, 
se creará unha comisión estatal, integrada por represen-
tantes do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e dos 
órganos correspondentes das comunidades autónomas a 
que fosen transferidas as funcións en materia de valora-
ción das situacións de discapacidade e a cualificación do 
seu grao.

No uso das facultades atribuídas pola disposición 
derradeira primeira do Real decreto 1971/1999, a Orde do 
12 de xuño de 2001 estableceu a creación, composición e 
funcións da Comisión Estatal de Coordinación e Segui-
mento da Valoración do Grao de Minusvalidez.

O Real decreto 1600/2004, do 2 de xullo, polo que se 
desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de 
Traballo e Asuntos Sociais, atribúelle no seu artigo 9 á 
Secretaría de Estado de Servizos Sociais, Familias e Minus-
validez competencias en materia de impulso e coordina-
ción das políticas sectoriais sobre discapacidade, funcións 
que son desenvolvidas pola Dirección Xeral de Coordina-
ción de Políticas Sectoriais sobre a Discapacidade.

Conseguintemente, considérase necesario que a Direc-
ción Xeral de Coordinación de Políticas Sectoriais sobre a 
Discapacidade forme parte desta comisión, posibilitando a 
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formulación de consultas e propostas sobre cantos asun-
tos afecten as competencias da comisión e lle atribúan ao 
seu representante as funcións reguladas na disposición 
sexta punto 3 da Orde do 12 de xuño de 2001.

Na súa virtude e en uso das facultades atribuídas pola 
disposición derradeira primeira do Real decreto 1971/1999, 
coa aprobación previa do ministro de Administracións 
Públicas, dispoño:

Artigo único. Modificación da Orde do 12 de xuño de 
2001 sobre creación, composición e funcións da 
Comisión Estatal de Coordinación e Seguimento da 
Valoración do Grao de Minusvalidez.

A disposición segunda da Orde do 12 de xuño de 2001 
sobre creación, composición e funcións da Comisión 
Estatal de Coordinación e Seguimento da Valoración do 
Grao de Minusvalidez, queda redactada nos seguintes 
termos:

«Segundo. Composición e organización.–A Comi-
sión Estatal de Coordinación e Seguimento da Valoración 
do Grao de Minusvalidez funcionará en Pleno, sen 
prexuízo dos grupos de traballo que se poidan crear para 
o mellor desempeño dos seus fins.

1. Integran o Pleno da comisión:
a) Presidente
b) Vicepresidente.
c) Vogais.
d) Secretario.

1.1 Presidente: será o titular da Dirección Xeral do 
Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso).

1.2 Vicepresidente: será o titular da Subdirección 
Xeral de Planificación, Ordenación e Avaliación do Insti-
tuto de Maiores e Servizos Sociais, que substituiría o pre-
sidente en casos de vacante, ausencia ou enfermidade 
deste.

1.3 Vogais:

a) Un conselleiro técnico da Subdirección Xeral de 
Planificación, Ordenación e Avaliación do Instituto de 
Maiores e Servizos Sociais.

b) Un representante da Dirección Xeral de Coordina-
ción de Políticas Sectoriais sobre a Discapacidade, desig-
nado por esta.

c) Un representante por cada comunidade autó-
noma.

1.4 Secretario: un funcionario da Subdirección Xeral 
de Planificación, Ordenación e Avaliación, con voz e sen 
voto.

2. Os membros titulares da Comisión Estatal pode-
rán ser substituídos polo suplente que cada un daqueles 
designe nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade 
e, en xeral, cando concorra algunha causa que así o xusti-
fique».

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de marzo de 2007.–O ministro de Traballo e 
Asuntos Sociais, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 
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