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agás nos casos de transmisión ou cambio de titulari-
dade da explotación, falecemento, invalidez perma-
nente ou xubilación do seu anterior titular, ou nos 
casos de primeira incorporación de mozos á titulari-
dade ou cotitularidade da explotación agraria. Este 
requisito será exixible, igualmente, aos socios de 
cooperativas e sociedades agrarias de transforma-
ción acollidos ao artigo 4.2.

c) Estar en condicións de uso e non de aban-
dono.

d) Ser entregado a un centro autorizado de tra-
tamento ou a unha instalación de recepción, regula-
dos no Real decreto 1383/2002, do 20 de decembro, 
sobre xestión de vehículos, ao final da súa vida útil, e 
na Orde INT/249/2004, do 5 de febreiro, pola que se 
regula a baixa definitiva dos vehículos descontami-
nados ao final da súa vida útil, para a súa destru-
ción.

e) Causar baixa definitiva no ROMA, cunha ano-
tación en que se faga constar que foi desmantelado. 
Así mesmo, deberá causar baixa definitiva no Rexis-
tro de vehículos, caso de estar inscrito nel.»

Cinco. O artigo 6 queda redactado do seguinte 
modo.

«Artigo 6. Requisitos do novo tractor ou máquina.

O novo tractor ou máquina debe cumprir os 
seguintes requisitos:

a) Ser adquirido en data posterior á de solici-
tude da axuda.

b) Quedar inscrito, como de primeira adquisi-
ción, no ROMA correspondente.»

Seis. A alínea f) do número 1 do artigo 7 e o número 3 
deste artigo quedan redactados como segue:

«f) Marca, modelo e prezo neto, sen IVE, do 
novo tractor ou máquina que se adquira. En todo 
caso, xuntarase unha factura pro forma.»

«3. No caso de solicitudes desestimadas por 
falta de orzamento, os seus titulares poderán presen-
tar unha nova solicitude, dentro do prazo sinalado 
pola convocatoria a que se acollan, que será resolta 
no prazo sinalado por esta, séndolles de aplicación o 
disposto na data de concesión da axuda e conside-
rándose, para os efectos do artigo 6, como data de 
solicitude a inicialmente presentada.»

Sete. Engádese unha nova disposición adicional 
sétima, coa seguinte redacción:

«Disposición adicional sétima. Información 
pública.
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 

difundirá e actualizará a través da súa páxina web: 
h t t p : / / w w w. m a p a . e s / e s / a g r i c u l t u r a / p a g s /
maquinariaagricola/renovacion.htm, a relación de 
fertilizadoras e de equipamentos de tratamentos fito-
sanitarios seleccionados para estas axudas, de 
acordo cos criterios elaborados conxuntamente pola 
Dirección Xeral de Agricultura e as estacións de 
ensaios específicas para este tipo de máquinas.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 15 de febreiro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca 
e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 4146 CORRECCIÓN de erratas do Real decreto 

1544/2007, do 23 de novembro, polo que se 
regulan as condicións básicas de accesibilidade 
e non discriminación para o acceso e utilización 
dos modos de transporte para persoas con dis-
capacidade. («BOE» 55, do 4-3-2008.)

Advertida errata no Real decreto 1544/2007, do 23 de 
novembro, polo que se regulan as condicións básicas de 
accesibilidade e non discriminación para o acceso e utili-
zación dos modos de transporte para persoas con disca-
pacidade, publicado no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento en lingua galega núm. 32, do 14 de decembro 
de 2007, procédese a efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 3984, primeira columna, onde di: «3.3.3», 
debe dicir: «1.2.3». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 4204 ORDE EHA/564/2008, do 28 de febreiro, pola 
que se modifica a Orde ECO/805/2003, do 27 de 
marzo, sobre normas de valoración de bens 
inmobles e de determinados dereitos para certas 
finalidades financeiras. («BOE» 56, do 5-3-2008.)

O obxectivo desta modificación encóntrase na valora-
ción legal do solo e a súa relación coas normas de valora-
ción de bens inmobles para determinadas finalidades 
financeiras.

A Lei 8/2007, do 28 de maio, de solo, establece uns 
criterios de valoración que son exclusivamente aplicables 
aos supostos legalmente taxados, sen que tales criterios 
se apliquen ás finalidades recollidas nesta orde. Porén, 
pode existir un punto de conexión entre ambas as normas 
se no proceso de valoración se toma en consideración a 
posibilidade de os solos obxecto dela poderen ser even-
tualmente obxecto de expropiación. Isto deriva da exixen-
cia do principio de prudencia enunciado no artigo 3.1.f) 
desta orde. Razóns de seguranza xurídica aconsellan cla-
rificar a aplicación do principio de prudencia en relación 
coa posibilidade expropiatoria.

Esta orde dítase ao abeiro das habilitacións normati-
vas recollidas no artigo 37.4 do Real decreto 685/1982, do 
17 de marzo, polo que se desenvolven determinados 
aspectos da Lei 2/1981, do 25 de marzo, de regulación do 
mercado hipotecario; o artigo 57.1 do Real decreto 1309/
2005, do 4 de novembro, polo que se aproba o Regula-
mento da Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións 
de investimento colectivo, e se adapta o réxime tributario 
das institucións de investimento colectivo; no artigo 50.10 
do Regulamento de ordenación e supervisión dos segu-
ros privados, aprobado polo Real decreto 2486/1998, do 
20 de novembro (segundo a redacción dada polo Real 
decreto 239/2007, do 16 de febreiro); e o artigo 75.2 do 
Regulamento de plans e fondos de pensións (aprobado 
polo Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro).

Na súa virtude, dispoño:


