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efectes retroactius des de l’1 d’octubre de 2006, data en 
què va finalitzar l’ampliació de termini establerta al Reial 
decret 1779/2004, de 30 de juliol, pel qual s’amplia el ter-
mini previst a la disposició addicional única del Reial 
decret 1795/1999, de 26 de novembre, pel qual es modi-
fica parcialment el Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, 
sobre incorporació a la universitat dels estudis superiors 
de turisme.

Mentre es produeixi la integració o adscripció, i sense 
perjudici del que estableix el paràgraf anterior, les univer-
sitats poden autoritzar als centres d’ensenyaments espe-
cialitzats de turisme, previ acord de l’Administració com-
petent, la impartició dels ensenyaments conduents a 
l’obtenció del títol de diplomat en empreses i activitats 
turístiques. L’obtenció de l’esmentat títol requereix la 
superació de la corresponent prova de grau prevista a 
l’esmentat Reial decret 1795/1999, de 26 de novembre.

Disposició final primera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 1 de juny de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 12116 ORDRE EHA/1806/2007, de 14 de juny, per la 
qual s’estableix l’ingrés en període voluntari 
dels tributs derivats del règim econòmic i fis-
cal de les Canàries meritats en ocasió d’im-
portació de béns, es modifica l’Ordre de 15 de 
juny de 1995, per la qual es desplega el Regla-
ment general de recaptació en la redacció que 
en fa el Reial decret 448/1995, de 24 de març, 
en relació amb les entitats de dipòsit que 
presten el servei de col·laboració en la gestió 
recaptadora i es modifica l’Ordre de 27 de 
desembre de 1991, per la qual es dicten ins-
truccions sobre el règim econòmic financer 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
(«BOE» 147, de 20-6-2007.)

El Conveni de col·laboració establert entre l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i l’Administració Tributà-
ria Canària per a la creació d’una finestreta única duanera 
i d’importació i exportació a les Canàries, VEXCAN, té per 
objecte establir un procediment únic i conjunt de presenta-
ció de declaracions per mitjans telemàtics a fi d’efectuar els 

despatxos d’importació i exportació relatius als tributs 
derivats del règim econòmic i fiscal de les Canàries, així 
com per realitzar el despatx duaner de les mercaderies que 
siguin objecte d’entrada o sortida al territori de les Illes 
Canàries.

Amb aquesta finalitat, l’Administració Tributària Canà-
ria, mitjançant l’Ordre de 27 de març de 2007, ha aprovat el 
model 032 de carta de pagament dels tributs derivats del 
règim econòmic i fiscal de les Canàries meritats en ocasió 
d’importació de béns.

En aquest àmbit s’emmarca la necessitat, en coordina-
ció amb l’Administració Tributària Canària, de possibilitar 
l’ingrés a través de les entitats col·laboradores en la gestió 
recaptadora de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
dels deutes tributaris en període voluntari dels tributs deri-
vats del règim econòmic i fiscal de les Canàries meritats en 
ocasió de les importacions de béns.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Ingrés de les liquidacions de deutes en 
pe ríode voluntari dels tributs derivats del règim econò-
mic i fiscal de les Canàries meritats en ocasió de les 
importacions de béns.

L’ingrés de les liquidacions corresponents a deutes en 
període voluntari dels tributs derivats del règim econòmic 
i fiscal de les Canàries, meritats en ocasió de les importa-
cions de béns, s’ha d’efectuar a les entitats de crèdit que 
actuen com a col·laboradores en la gestió recaptadora de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de conformi-
tat amb el sistema centralitzat de pagament en període 
voluntari a què es refereix el Conveni de col·laboració 
entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Comunitat Autònoma de les Canàries per a la creació 
d’una finestreta única duanera de presentació telemàtica 
de declaracions d’importació i exportació i duaneres a les 
Canàries.

Amb aquesta finalitat, el model de carta de pagament 
codi 032, aprovada per l’Ordre de 27 de març de 2007 de la 
Conselleria d’Economia i Hisenda de la Comunitat Autò-
noma de les Canàries, s’ajusta a les especificacions tècni-
ques que recull l’annex VI de l’Ordre de 15 de juny de 1995, 
per la qual es desplega el Reglament general de recaptació 
en la redacció que en fa el Reial decret 448/1995, de 24 de 
març, en relació amb les entitats de dipòsit que presten el 
servei de col·laboració en la gestió recaptadora.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre de 15 de 
juny de 1995, per la qual es desplega el Reglament 
general de recaptació en la redacció que en fa el Reial 
decret 448/1995, de 24 de març, en relació amb les enti-
tats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en 
la gestió recaptadora.

L’Ordre de 15 de juny de 1995, per la qual es desplega el 
Reglament general de recaptació en la redacció que en fa el 
Reial decret 448/1995, de 24 de març, en relació amb les 
entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en 
la gestió recaptadora, queda modificada de la manera 
següent:

U. L’apartat 2.7 de l’annex VI «Presentació centralit-
zada. Ingressos entitats col·laboradores. Especificacions 
tècniques» queda redactat de la manera següent:

«2.7 Disseny del registre de detall d’ingressos 
SIR (tipus-3) 

Posic. Tipus Descripció

   

1-1 Núm. Tipus de registre. Té el valor 3.
2-8 Núm. Número de seqüència del registre de detall, a l’EC el primer registre de detall té el valor 0000001.
9-11 Núm. Codi del model:.

 002 = Abonaré AEAT
  003 = Diligències d’embargament de comptes bancaris.
  004 = Talons d’actes.
  008 = Documents d’ingrés associats a diligències d’embargament.
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  010 = Documents d’ingrés parcial o fora de termini.
  012 = Abonaré Delegació Economia i Hisenda.
  031 = Deutes de comerç exterior.
  032 = Liquidacions importacions REF de les Canàries.
  060 = Ingressos de la Caixa General de Dipòsits.
  061 = Quotes de drets passius.
  069 = Altres ingressos no tributaris.

12-29 Alf. Clau del justificant d’ingrés (alineada per l’esquerra).

  Configuració:
  a)  Per a models 002, 003, 004, 008, 010, 012: pos. 1-2: Codi Delegació (01-56) pos. 3-4: Dues últimes 

de l’any d’emissió pos. 5-6: Tipus del justificant pos. 7-12: numèric pos. 13: caràcter de control 
(*) resta: Blancs.

  b)  Per a models 031: pos. 1-2: Codi de Duana (01-99) pos. 3-4: Dues últimes de l’any d’emissió pos. 
5-6: Tipus del justificant pos. 7-12: numèric pos. 13: caràcter de control (*) resta: Blancs.

  c)  Per a models 032: 1-2: Codi Delegació (91 o 92) pos. 3-4: numèric pos. 5-6: Tipus del justificant 
pos. 7-12: numèric pos. 13: caràcter de control (*) resta: Blancs.

  d)  Per a models 060, 061 i 069: pos. 1-12 Numèric pos. 13 Caràcter de control (*) resta: Blancs.
30-37 Núm. Data de l’ingrés (AAAAMMDD).
38-50 Núm. Import de l’ingrés en cèntims d’euro.
51-54 Núm. Sucursal de l’ingrés.

55 Alf. En blanc.
56-64 Alf. NIF del deutor.
65-90 Alf. Filler (a blancs).

(*) Models 002, 004, 010, 012, 031, 032, 060, 061 i 069. L’import de l’ingrés se suma al número format per les posicions 1 a 12. Del número 
obtingut es calcula el dígit de control amb el mateix algoritme que al NIF.

Posic. Tipus Descripció

   

 Models 003 i 008. Del número format per les posici-
ons 1 a 12, se’n calcula el dígit de control amb l’algoritme 
del NIF.»

Dos. L’apartat denominat «Tipus de registre 3 (regis-
tre de detall) (ingressos SIR)» de l’annex VII «Presentació 
centralitzada. Ingressos entitats col·laboradores. Validaci-
ons» queda redactat de la manera següent:

«Tipus de registre 3 (registre de detall) (ingressos 
SIR)

Tipus de registre diferent de 3: greu.

Número de seqüència amb salts en la numera-
ció: greu.

Codi de model diferent de 002, 003, 004, 008, 
010, 012, 031, 032, 060, 061 o 069: greu.

Clau de justificant:

No s’ajusta a la configuració definida per a cada 
codi de model: greu.

Model 002 Clau de justificant (13 posicions):
Posicions 1-2: Delegació (01 a 56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: valors permesos: 00 a 12 i 28.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 003 Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: Delegació (01 a 56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: sempre «20».
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 004 Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: Delegació (01 a 56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: 70 i 71.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: dígit de control.

Model 008 Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: Delegació (01 a 56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: 22, 25 i 27.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 010 Clau de justificant (13 posicions):
Posicions 1-2: Delegació (01 a 56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: «13 a 19», «22», «25», «27» i del 

«60» al «65».
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 012 Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: Delegació (01 a 56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: sempre «12».
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 031 Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: Delegació (01 a 99).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: «50, 51 i 59».
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 032. Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: Delegació («91» o «92»).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: «52 i 58».
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 060 Clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.
Model 061 Clau de justificant (13 posicions):
Posicions 1-12: numèric.
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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.


