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Posicións 5-6: 22, 25 e 27.
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Modelo 010 Clave de xustificante (13 posicións):
Posicións 1-2: delegación (01 a 56).
Posicións 3-4: numérico.
Posicións 5-6: «13 a 19», «22», «25», «27» e do «60» ao
«65».
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Modelo 012 Clave de xustificante (13 posicións):
Posicións 1-2: delegación (01 a 56).
Posicións 3-4: numérico.
Posicións 5-6: sempre «12».
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Modelo 031 Clave de xustificante (13 posicións):
Posicións 1-2: delegación (01 a 99).
Posicións 3-4: numérico.
Posicións 5-6: «50, 51 e 59».
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Modelo 032. Clave de xustificante (13 posicións):
Posicións 1-2: delegación («91» ou «92»).
Posicións 3-4: numérico.
Posicións 5-6: «52 e 58».
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Modelo 060 Clave de xustificante (13 posicións):
Posicións 1-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Modelo 061 Clave de xustificante (13 posicións):
Posicións 1-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Modelo 069 Clave de xustificante (13 posicións):
Posicións 1-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.
Xustificante non cumpre rutina carácter de control:
grave.
Xustificante non recoñecido polo sistema (excepto
modelos 060, 061 e 069): leve.
Data de ingreso ilóxica: grave.
Importe do ingreso:
Igual a cero: grave.
Distinto do que figura no xustificante dos modelos
002, 004, 010, 012, 031, 032, 060, 061 e 069: leve.
Código de sucursal do ingreso descoñecida: grave.
Código de NIF non existe ou con díxito de control
erróneo: leve.
Disposición derradeira segunda. Modificación da Orde
do 27 de decembro de 1991 pola que se ditan instrucións acerca do réxime económico financeiro da
Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Engádese un parágrafo segundo na letra a) do punto
terceiro da Orde do 27 de decembro de 1991 pola que se
ditan instrucións acerca do réxime económico financeiro
da Axencia Estatal de Administración Tributaria, coa
seguinte redacción:
«No caso de convenios subscritos con comunidades
autónomas para o establecemento dun procedemento
único e conxunto de presentación de declaracións tributa-

2213

rias ou alfandegueiras de recursos estatais e autonómicos, o pagamento das cantidades que resulten a favor de
cada comunidade autónoma efectuarao a Dirección Xeral
do Tesouro e Política Financeira por proposta dos órganos
competentes da axencia.»
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 14 de xuño de 2007.–O vicepresidente
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda,
Pedro Solbes Mira.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
12118

ORDE APA/1808/2007, do 13 de xuño, pola que
se modifica o anexo V do Real decreto 1940/2004,
do 27 de setembro, sobre a vixilancia das zoonoses e os axentes zoonóticos. («BOE» 147,
do 20-6-2007.)

O Real decreto 1940/2004, do 27 de setembro, sobre a
vixilancia das zoonoses e os axentes zoonóticos, que desenvolve regulamentariamente a Lei 8/2003, do 24 de abril,
de sanidade animal, e a Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral
de sanidade, no que se refire á vixilancia das zoonoses e
axentes zoonóticos, incorpora ao ordenamento xurídico
interno a Directiva 2003/99/CE do Parlamento Europeo e
do Consello, do 17 de novembro de 2003, sobre a vixilancia das zoonoses e os axentes zoonóticos e pola que se
modifica a Decisión 90/424/CEE do Consello.
No anexo V do dito real decreto establécese a lista de
laboratorios nacionais de referencia para as zoonoses, e
desígnanse os laboratorios centrais de sanidade animal
de Algete e de Santa Fe para as zoonoses en produtos
para a alimentación animal e en animais vivos, salvo os
sospeitosos de rabia.
Co fin de asignar especificamente as competencias
en cada unha das diferentes zoonoses obxecto daquel
decreto e para facilitar o mellor desempeño das súas
funcións, faise necesario distribuír de maneira precisa os
ámbitos de actuación de cada laboratorio, en aplicación
da vixente normativa comunitaria, que obriga a designar
laboratorios nacionais de referencia por cada laboratorio
comunitario de referencia, de acordo co artigo 10 da
citada Directiva 2003/99/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 17 de novembro de 2003, e o anexo VII do
Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 29 de abril de 2004, sobre os controis
oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos
animais.
Esta orde dítase ao abeiro da habilitación contida na
disposición derradeira segunda do citado real decreto,
que faculta os ministros de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo para, no ámbito das súas
competencias, modificar o contido dos anexos para a súa
adaptación á normativa comunitaria.
Na elaboración desta orde foron consultadas as
comunidades autónomas e as entidades representativas
dos intereses dos sectores afectados.
Na súa virtude, dispoño:
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Artigo único. Modificación do anexo V do Real decreto
1940/2004, do 27 de setembro, sobre a vixilancia das
zoonoses e os axentes zoonóticos.
O capítulo I do anexo V do Real decreto 1940/2004,
do 27 de setembro, sobre a vixilancia das zoonoses e os
axentes zoonóticos substitúese polo seguinte:
«CAPÍTULO I
Lista de laboratorios nacionais de referencia
a) Laboratorio Central de Sanidade Animal,
sito en Algete (Madrid), para campilobacteriose e os
seus axentes causais, listeriose e os seus axentes
causais, salmonelose e os seus axentes causais,
«Escherichia coli» verotoxixénica, leptospirose e os
seus axentes causais, psitacose e os seus axentes
causais, vibriose e os seus axentes causais, iersiniose e os seus axentes causais, tularemia e os seus
axentes causais, borreliose e os seus axentes causais, botulismo e os seus axentes causais, calicivirus, virus da hepatite A, virus da gripe, virus transmitidos por artrópodos, e outras zoonoses e axentes
zoonóticos víricos ou bacterianos, distintos dos
indicados na alínea b), en produtos para a alimentación animal e en animais vivos.
b) Laboratorio Central de Sanidade Animal,
sito en Santa Fe (Granada), para brucelose e os seus
axentes causais, tuberculose por «Mycobacterium
bovis» ou outros axentes, carbuncho e os seus
axentes causais, estafilococos coagulasa positivos,
febre Q e os seus axentes causais, rabia, leishmaniase e os seus axentes causais, equinococose e os
seus axentes causais, triquinose e os seus axentes
causais, criptosporidiose e os seus axentes causais,
cisticercose e os seus axentes causais, toxoplasmose e os seus axentes causais, anisaquiase e os
seus axentes causais, e outras parasitoses en produtos para a alimentación animal e en animais
vivos, salvo os sospeitosos de rabia.
c) Centro Nacional de Alimentación da Axencia
Española de Seguranza Alimentaria e Nutrición,
para as zoonoses transmitidas por alimentos.
d) Centro Nacional de Microbioloxía, Instituto
de Saúde Carlos III en Majadahonda (Madrid), para
os casos de zoonoses no home e nos animais sospeitosos de rabia.»
Disposición derradeira única.

Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de xuño de 2007.–A ministra de Agricultura, Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
12119

REAL DECRETO 731/2007, do 8 de xuño, polo
que se modifican determinadas disposicións
para a súa adaptación á normativa comunitaria sobre pensos, alimentos e sanidade dos
animais. («BOE» 147, do 20-6-2007.)

Mediante o Regulamento (CE) n.º 882/2004, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004,
sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de
pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e
benestar dos animais, modificáronse a Directiva 96/23/CE
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do Consello, do 29 de abril de 1996, relativa ás medidas
de control aplicables respecto de determinadas substancias e os seus residuos nos animais vivos e os seus produtos e pola que se derrogan as directivas 85/358/CEE
e 86/469/CEE e as decisións 89/187/CEE e 91/664/CEE, e a
Directiva 97/78/CE do Consello, do 18 de decembro de 1997,
pola que se establecen os principios relativos á organización de controis veterinarios dos produtos que se introduzan na comunidade procedentes de países terceiros.
Sen prexuízo da eficacia e aplicabilidade directa do
dito regulamento, para a necesaria seguranza xurídica é
preciso modificar de forma consecuente o Real decreto
1749/1998, do 31 de xullo, polo que se establecen as
medidas de control aplicables a determinadas substancias e os seus residuos nos animais vivos e os seus produtos, e o Real decreto 1977/1999, do 23 de decembro,
polo que se establecen os principios relativos á organización dos controis veterinarios sobre os produtos procedentes de países terceiros, mediante os cales se incorporaron ao noso ordenamento, respectivamente, as
directivas 96/23/CE do Consello, do 29 de abril, e 97/78/CE
do Consello, do 18 de decembro de 1997.
O Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, derroga
tamén, entre outras, a Directiva 70/373/CE do Consello,
do 20 de xullo de 1970, relativa á introdución de métodos
para a toma de mostras e de métodos de análise comunitarios para o control oficial da alimentación animal, e
sucesivas directivas de desenvolvemento desta, así
como a Directiva 95/53/CE do Consello, do 25 de outubro
de 1995, pola que se establecen os principios relativos á
organización dos controis oficiais no ámbito da alimentación animal. Por iso, e igualmente, procede a derrogación do Real decreto 2257/1994, do 25 de novembro, polo
que se aproban os métodos oficiais de análise de pensos
ou alimentos para animais e as súas primeiras materias,
do Real decreto 214/2003, do 21 de febreiro, polo que se
establecen os requisitos para a determinación dos niveis
de dioxinas e de policlorobifenilos (PCB) similares ás
dioxinas nos pensos, da Orde do Ministerio de Relacións
coas Cortes e da Secretaría do Goberno, do 12 de maio
de 1989, pola que se aproban os métodos oficiais de
toma de mostras de alimentos para animais (pensos), e
do Real decreto 354/2002, do 12 de abril, polo que se
establecen os principios relativos á organización dos
controis oficiais no ámbito da alimentación animal, normas que traspuxeron as ditas directivas, e sempre contando co período transitorio preciso ata que a Unión
Europea aprobe as normas de desenvolvemento do
citado Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004.
Así mesmo, mediante o Regulamento (CE) n.º 1/2005,
do Consello, do 22 de decembro de 2004, relativo á protección dos animais durante o transporte e as operacións
conexas, modificáronse as directivas 64/432/CEE e 93/119/CE
e o Regulamento CE) n.º 1255/97.
En consecuencia, débense efectuar idénticas modificacións no Real decreto 1716/2000, do 13 de outubro,
sobre normas sanitarias para o intercambio intracomunitario de animais das especies bovina e porcina, e no
Real decreto 54/1995, do 20 de xaneiro, sobre protección
dos animais no momento do seu sacrificio ou matanza,
que incorporan ambas as directivas.
Este real decreto dítase en virtude da habilitación
contida na disposición derradeira quinta da Lei 8/2003,
do 24 de abril, de sanidade animal, e ao abeiro do artigo
149.1.16.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado a
competencia exclusiva en materia de bases e coordinación xeral da sanidade, e sanidade exterior.
Esta disposición foi sometida á consulta das comunidades autónomas e das entidades representativas dos
intereses dos sectores afectados, e emitiu informe sobre

