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Posició 13: caràcter de control.

Model 069 Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.
Justificant no compleix rutina caràcter de con-

trol: greu.
Justificant no reconegut pel sistema (excepte 

models 060, 061 i 069): lleu.
Data d’ingrés il·lògica: greu.

Import de l’ingrés:
Igual a zero: greu.
Diferent del que figura al justificant dels models 

002, 004, 010, 012, 031, 032, 060, 061 i 069: lleu.
Codi de sucursal de l’ingrés desconeguda: greu.
No hi ha codi de NIF o amb dígit de control 

erroni: lleu.

Disposició final segona. Modificació de l’Ordre de 27 de 
desembre de 1991, per la qual es dicten instruccions 
sobre el règim econòmic financer de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

S’afegeix un paràgraf segon a la lletra a) de l’apartat 
tercer de l’Ordre de 27 de desembre de 1991, per la qual 
es dicten instruccions sobre el règim econòmic financer 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la 
redacció següent:

«En el cas de convenis subscrits amb comunitats 
autònomes per a l’establiment d’un procediment 
únic i conjunt de presentació de declaracions tribu-
tàries o duaneres de recursos estatals i autonòmics, 
el pagament de les quantitats que resultin a favor de 
cada comunitat autònoma l’efectua la Direcció 
General del Tresor i Política Financera a proposta 
dels òrgans competents de l’Agència.»

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de juny de 2007.–El vicepresident segon del 
Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 12118 ORDRE APA/1808/2007, de 13 de juny, per la 
qual es modifica l’annex V del Reial decret 
1940/2004, de 27 de setembre, sobre la vigilàn-
cia de les zoonosis i els agents zoonòtics. 
(«BOE» 147, de 20-6-2007.)

El Reial decret 1940/2004, de 27 de setembre, sobre la 
vigilància de les zoonosis i els agents zoonòtics, que des-
plega reglamentàriament la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de 
sanitat animal, i la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de 
sanitat, pel que fa a la vigilància de les zoonosis i els 
agents zoonòtics, incorpora a l’ordenament jurídic intern 
la Directiva 2003/99/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 17 de novembre de 2003, sobre la vigilància de les 
zoonosis i els agents zoonòtics, i per la qual es modifica la 
Decisió 90/424/CEE del Consell.

L’annex V del dit Reial decret estableix la llista de labo-
ratoris nacionals de referència per a les zoonosis, i 
designa els laboratoris centrals de sanitat animal d’Algete 
i de Santa Fe per a les zoonosis en productes per a l’ali-
mentació animal i en animals vius, llevat dels sospitosos 
de ràbia.

Amb la finalitat d’assignar específicament les compe-
tències en cadascuna de les diferents zoonosi objecte 
d’aquell Decret i per facilitar la millor realització de les 
seves funcions, es fa necessari distribuir de manera pre-
cisa els àmbits d’actuació de cada laboratori, en aplicació 
de la normativa comunitària vigent, que obliga a designar 
laboratoris nacionals de referència per cada laboratori 
comunitari de referència, d’acord amb l’article 10 de l’es-
mentada Directiva 2003/99/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de novembre de 2003, i l’annex VII del 
Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls ofici-
als efectuats per garantir la verificació del compliment de 
la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa 
sobre salut animal i benestar dels animals.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que 
conté la disposició final segona del Reial decret esmentat, 
que faculta els ministres d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció i de Sanitat i Consum perquè, en l’àmbit de les seves 
competències, modifiquin el contingut dels annexos per 
adaptar-los a la normativa comunitària.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades 
les comunitats autònomes i les entitats representatives 
dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex V del Reial decret 
1940/2004, de 27 de setembre, sobre la vigilància de 
les zoonosis i els agents zoonòtics.

El capítol I de l’annex V del Reial decret 1940/2004, 
de 27 de setembre, sobre la vigilància de les zoonosis i els 
agents zoonòtics, se substitueix pel següent:

«CAPÍTOL I

Llista de laboratoris nacionals de referència
a) Laboratori Central de Sanitat Animal, situat a 

Algete (Madrid), per a campilobacteriosi i els seus 
agents causals, listeriosi i els seus agents causals, 
salmonel·losi i els seus agents causals, “Escheric-
hia coli” verotoxigènica, leptospirosi i els seus 
agents causals, psitacosi i els seus agents causals, 
vibriosi i els seus agents causals, yersiniosi i els 
seus agents causals, tularèmia i els seus agents 
causals, borreliosi i els seus agents causals, botu-
lisme i els seus agents causals, “Calicivirus”, virus 
de l’hepatitis A, virus de la grip, virus transmesos 
per artròpodes, i altres zoonosis i agents zoonòtics 
vírics o bacterians, diferents dels que indica l’apar-
tat b), en productes per a l’alimentació animal i en 
animals vius,

b) Laboratori Central de Sanitat Animal, situat 
a Santa Fe (Granada), per a brucel·losi i els seus 
agents causals, tuberculosi per “Mycobacterium 
bovis” o altres agents, carboncle i els seus agents 
causals, estafilococs coagulasa positius, febre Q i 
els seus agents causals, ràbia, leishmaniosi i els 
seus agents causals, equinococcosi i els seus 
agents causals, triquinosi i els seus agents causals, 
criptosporidiosi i els seus agents causals, cisticer-
cosi i els seus agents causals, toxoplasmosi i els 
seus agents causals, anisakiosi i els seus agents 
causals, i altres parasitosis en productes per a l’ali-
mentació animal i en animals vius, llevat dels sos-
pitosos de ràbia.
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c) Centre Nacional d’Alimentació de l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, per 
a les zoonosis trasmeses per aliments.

d) Centre Nacional de Microbiologia, Institut de 
Salut “Carlos III” a Majadahonda (Madrid), per als 
casos de zoonosis en l’home i en els animals sospi-
tosos de ràbia.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 de juny de 2007.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 12119 REIAL DECRET 731/2007, de 8 de juny, pel qual es 
modifiquen determinades disposicions per a la 
seva adaptació a la normativa comunitària sobre 
pinsos, aliments i sanitat dels animals. («BOE» 
147, de 20-6-2007.)

Mitjançant el Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els 
controls oficials efectuats per garantir la verificació del com-
pliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la 
normativa sobre salut animal i benestar dels animals, s’han 
modificat la Directiva 96/23/CE del Consell, de 29 d’abril de 
1996, relativa a les mesures de control aplicables respecte de 
determinades substàncies i els seus residus en els animals 
vius i els seus productes i per la qual es deroguen les directi-
ves 85/358/CEE i 86/469/CEE i les decisions 89/187/CEE 
i 91/664/CEE, i la Directiva 97/78/CE del Consell, de 18 de 
desembre de 1997, per la qual s’estableixen els principis rela-
tius a l’organització de controls veterinaris dels productes que 
s’introdueixin en la Comunitat procedents de països tercers.

Sense perjudici de l’eficàcia i aplicabilitat directa del dit 
Reglament, per aconseguir la necessària seguretat jurídica 
cal modificar de manera conseqüent el Reial decret 1749/
1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de 
control aplicables a determinades substàncies i els seus resi-
dus en els animals vius i els seus productes, i el Reial decret 
1977/1999, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els 
principis relatius a l’organització dels controls veterinaris 
sobre els productes procedents de països tercers, mitjançant 
els quals s’han incorporat al nostre ordenament, respectiva-
ment, les directives 96/23/CE del Consell, de 29 d’abril, 
i 97/78/CE del Consell, de 18 de desembre de 1997.

El Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, també deroga, entre d’al-
tres, la Directiva 70/373/CE del Consell, de 20 de juliol de 
1970, relativa a la introducció de mètodes per a la presa de 
mostres i de mètodes d’anàlisi comunitaris per al control 
oficial de l’alimentació animal, i successives directives de 
desplegament d’aquesta Directiva, així com la Directi -
va 95/53/CE del Consell, de 25 d’octubre de 1995, per la qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització dels con-
trols oficials en l’àmbit de l’alimentació animal. Per això, i 
igualment, escau la derogació del Reial decret 2257/1994, 
de 25 de novembre, pel qual s’aproven els mètodes oficials 
d’anàlisi de pinsos o aliments per a animals i les seves prime-
res matèries; del Reial decret 214/2003, de 21 de febrer, pel 
qual s’estableixen els requisits per a la determinació dels 
nivells de dioxines i de policlorobifenils (PCB) similars a les 
dioxines en els pinsos; de l’Ordre del Ministeri de Relacions 

amb les Corts i de la Secretaria del Govern de 12 de maig de 
1989, per la qual s’aproven els mètodes oficials de presa de 
mostres d’aliments per a animals (pinsos), i del Reial decret 
354/2002, de 12 d’abril, pel qual s’estableixen els principis 
relatius a l’organització dels controls oficials en l’àmbit de 
l’alimentació animal, normes que han transposat les directi-
ves esmentades, i sempre tenint en compte el període transi-
tori necessari fins que la Unió Europea aprovi les normes de 
desplegament del dit Reglament (CE) núm. 882/2004 del Par-
lament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.

Així mateix, mitjançant el Reglament (CE) núm. 1/2005, 
del Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció 
dels animals durant el transport i les operacions connexes, 
s’han modificat les directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el 
Reglament CE) núm. 1255/97.

En conseqüència, s’han d’efectuar les mateixes modifica-
cions al Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre nor-
mes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de 
les espècies bovina i porcina, i al Reial decret 54/1995, de 20 
de gener, sobre protecció dels animals en el moment del seu 
sacrifici o matança, que incorporen les dues directives.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que 
conté la disposició final cinquena de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, i a l’empara del article 149.1.16a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclu-
siva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat, i 
sanitat exterior.

La present disposició ha estat sotmesa a consulta de les 
comunitats autònomes i de les entitats representatives dels 
interessos dels sectors afectats, i n’ha emès informe la 
Comissió Interministerial d’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i de Foment, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 8 de juny de 2007,

D I S P O S O:

Article primer. Modificació del Reial decret 54/1995, de 20 
de gener, sobre protecció dels animals en el moment del 
seu sacrifici o matança.

L’apartat 3 de la part II de l’annex A del Real de-
cret 54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals 
en el moment del seu sacrifici o matança, queda redactat 
de la manera següent:

«3. Els animals s’han de conduir amb cura. Els 
corredors han d’estar dissenyats d’una manera que es 
redueixi al mínim el risc que els animals es puguin ferir 
i la disposició en permeti aprofitar la seva naturalesa 
gregària. Els instruments destinats a guiar els animals 
només es poden fer servir amb aquest fi i únicament 
durant poc temps. En la mesura que sigui possible, cal 
evitar la utilització d’aparells que administrin descàrre-
gues elèctriques. En qualsevol cas, aquests aparells 
només s’han d’aplicar als bovins o porcins adults que 
no es vulguin moure i només quan tinguin espai 
davant per avançar. Les descàrregues no poden durar 
més d’un segon, s’han d’espaiar convenientment i 
només s’han d’aplicar als músculs dels quarters del 
darrere. Les descàrregues no es poden aplicar de 
manera repetida si l’animal no reacciona.»

Article segon. Modificació del Reial decret 1749/1998, de 31 
de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de control 
aplicables a determinades substàncies i els seus residus 
en els animals vius i els seus productes.

El Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’esta-
bleixen les mesures de control aplicables a determinades 


