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prazo, xustifiquen debidamente a imposibilidade da súa
achega.
4. O establecido nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo do dereito dos interesados á rectificación ou cancelación dos seus datos, en particular
cando resulten inexactos ou incompletos, previsto na
lexislación en materia de protección de datos de carácter
persoal. Este dereito exercerase mediante a presentación
da declaración de modificación prevista no artigo 8 deste
regulamento.
5. Para facilita-la xestión dos censos regulados neste regulamento, a Administración pública competente
para asigna-lo número que constitúa o número de identificación fiscal comunicará con periodicidade, polo
menos trimestral, á Axencia Estatal de Administración
Tributaria o nome e apelidos, número de identificación
fiscal e, se é o caso, domicilio en España das persoas
ás que asignen o dito número.
Artigo 15. Exclusión doutras declaracións censuais.
1. A presentación das declaracións a que se refire
este regulamento producirá os efectos propios da presentación das declaracións relativas ó comezo, modificación ou cesamento no exercicio das actividades económicas suxeitas ó imposto sobre o valor engadido.
2. A presentación destas declaracións censuais
substitúe, así mesmo, a presentación do parte de alta
no índice de entidades para efectos do imposto sobre
sociedades.
3. De igual forma, en relación cos suxeitos pasivos
que resulten exentos do imposto sobre actividades económicas, a presentación das declaracións censuais reguladas neste regulamento substitúe a presentación das
declaracións específicas do imposto sobre actividades
económicas.
Artigo 16. Substitución da declaración de alta polo
documento único electrónico no caso de sociedades
limitadas Nova Empresa.
As sociedades en constitución que presenten o documento único electrónico para realizar telematicamente
os seus trámites de constitución, de acordo co previsto
na Lei 7/2003, do 1 de abril, da sociedade limitada
Nova Empresa, e no Real decreto 682/2003, do 7 de
xuño, quedarán exoneradas da obrigación de presenta-la
declaración censual de alta prevista neste regulamento,
sen prexuízo da presentación posterior das declaracións
de modificación e baixa que correspondan na medida
en que varíe ou deba ampliarse a información e circunstancias reflectidas no dito documento único electrónico.
Artigo 17. Acceso ós datos que figuran nos censos.
As persoas ou entidades incluídas nos censos tributarios terán dereito a coñece-los datos a que se refire
este regulamento, que figuren naqueles e concernentes
a elas, e poderán solicitar, para tal efecto, que se lles
expida o correspondente certificado. Sen prexuízo do
anterior, será aplicable ós referidos datos o establecido
no artigo 113 da Lei xeral tributaria.
Disposición adicional única. Aplicación do regulamento
nos territorios históricos do País Vasco e na Comunidade Foral de Navarra.
1. O disposto neste regulamento ten de entenderse
sen prexuízo dos réximes tributarios forais de concerto
ou convenio económicos, vixentes nos territorios históricos do País Vasco e na Comunidade Foral de Navarra,
respectivamente.
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2. Os obrigados tributarios que teñan o seu domicilio fiscal en territorio común deberán presenta-las
declaracións censuais a que se refire este regulamento
ante o órgano competente da Administración tributaria
do Estado, sen prexuízo das obrigacións que lles sexan
esixibles polas Administracións tributarias dos territorios
históricos do País Vasco ou da Comunidade Foral de
Navarra.
3. Os obrigados tributarios que teñan o seu domicilio fiscal en territorio vasco ou navarro deberán presentar estas declaracións censuais ante o órgano competente da Administración tributaria do Estado cando
teñan que presentar ante esta declaracións-liquidacións
periódicas, e os seus correspondentes resumos anuais,
se é o caso, ou declaracións anuais que inclúan rendementos de actividades económicas, así como cando
se trate de suxeitos pasivos do imposto sobre actividades
económicas que desenvolvan actividades económicas en
territorio común.
Disposición transitoria única. Datos que constan nos
censos.
1. Mentres non se producisen variacións e sen
prexuízo do disposto no punto 2 seguinte, manteñen
a súa vixencia os datos censuais comunicados á Administración tributaria en aplicación do establecido no Real
decreto 1041/1990, do 27 de xullo, polo que se regulan
as declaracións censuais que deberán presentar para
efectos fiscais os empresarios, profesionais e outros obrigados tributarios.
2. A Axencia Estatal de Administración Tributaria
incluirá de oficio no Rexistro de operadores intracomunitarios os suxeitos pasivos do imposto sobre o valor
engadido que nos 12 meses anteriores á entrada en
vigor deste regulamento realizasen entregas ou adquisicións intracomunitarias de bens suxeitas a este tributo.
Disposición derradeira única. Habilitación normativa.
O ministro de Facenda dictará cantas disposicións
resulten necesarias para a aplicación do disposto neste
regulamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
17109 ORDE APA/2420/2003, do 28 de agosto,

pola que se modifica o catálogo oficial de
razas de gando de España, contido no anexo
do Real decreto 1682/1997, do 7 de novembro, polo que se actualiza o catálogo oficial
de razas de gando de España. («BOE» 213,
do 5-9-2003.)

O Real decreto 1682/1997, do 7 de novembro, polo
que se actualiza o Catálogo oficial de razas de gando
de España, establece o procedemento de modificación
do anexo que contén a relación de razas autóctonas
e españolas.
De acordo co artigo 4 do citado real decreto, a modificación do anexo baséase, neste caso, nas propostas
que o Goberno de Canarias, a Xunta de Galicia, o Goberno
Vasco, o Goberno de Aragón, a Generalitat de Cataluña
e a Junta de Castilla y León, presentaron no Comité
de Razas de Gando de España.
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Na elaboración desta orde foron consultadas as comunidades autónomas, o sector, así como entidades científicas en materia de reproducción, selección e xenética
animal.
Na súa virtude, dispoño:
Artigo único. Modificación do anexo do Real decreto
1682/1997.
No Catálogo oficial de razas de gando de España
contido no anexo do Real decreto 1682/1997, do 7
de novembro, polo que se actualiza o Catálogo oficial
de razas de gando de España, introdúcense as seguintes
modificacións:
1. No punto 1.1, parágrafo da especie caprina, suprímese a Agrupación Caprina Canaria.
2. No punto 1.1, parágrafo da especie caprina, incorpóranse as razas caprinas «Majorera», «Palmera» e «Tinerfeña».
3. A raza ovina «Ripollesa» do punto 1.1 pasa a
estar incluída no punto 1.2.
4. A raza ovina «Roja Bilbilitana» do punto 1.2 pasa
a denominarse «Roya Bilbilitana».
5. No punto 2 incorpórase a raza bovina «Blonda
de Aquitania».
6. No punto 2 incorpórase a especie aviar, incluíndose nel a raza «Galiña de Mos».
7. Engádese un novo punto, o 4. Razas de países
terceiros, ó que se incorpora como especie ovina a raza
«Assaf».
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de agosto de 2003.
ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA E DEPORTE
17310 REAL DECRETO 1044/2003, do 1 de agosto,
polo que se establece o procedemento para
a expedición polas universidades do suplemento europeo ó título. («BOE» 218,
do 11-9-2003.)

Nos estados membros da Unión Europea e estados
asociados a ela, estanse a propiciar procesos de converxencia no ámbito educativo. Entre os máis relevantes,
está o encamiñado a desenvolver un espacio europeo
de educación superior que permitirá un recoñecemento
máis doado das titulacións e facilitará a mobilidade dos
estudiantes universitarios, así como a integración dos
titulados nun mercado laboral único.
Unha serie de factores contribuíron a iso de xeito
decisivo: os programas de mobilidade de estudiantes
(Sócrates/Erasmus), que determinaron a necesidade de
encontrar un sistema adecuado de equivalencias e recoñecemento de estudios e que orixinaron o Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), e as declaracións da Sorbona, Boloña e Praga subscritas polos
ministros de Educación europeos, que promoveron a
construcción do Espacio Europeo de Educación Superior
con metas e criterios compartidos.
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Entre os principais obxectivos da declaración de Boloña encóntrase a harmonización dos sistemas nacionais
de titulacións baseado, esencialmente, nos dous ciclos
principais de grao e posgrao, así como o establecemento
dun sistema de créditos europeos como o sistema ECTS
e a implantación dun suplemento europeo ós títulos emitidos polas institucións educativas de ensino superior.
O suplemento europeo ó título encontra a súa xustificación na diversidade de ensinos e titulacións, as dificultades no seu recoñecemento, o incremento da mobilidade dos cidadáns e a insuficiente información achegada polos títulos. É un documento que engade información ó título obtido mediante unha descrición da súa
natureza, nivel, contexto e contido.
O suplemento europeo ó título ten, así pois, como
obxectivo incrementa-la transparencia das diversas titulacións de educación superior impartidas nos países
europeos e facilita-lo seu recoñecemento académico e
profesional polas institucións. Pretende ser un documento comprehensivo, no que se reflictan os resultados da
aprendizaxe ó longo da vida e os coñecementos acreditados a unha persoa por institucións europeas de ensino superior. O formato normalizado do suplemento europeo ó título axústase ó modelo elaborado pola Comisión
Europea, o Consello de Europa e UNESCO/CEPES (Centro Europeo para o Ensino Superior).
A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, nos seus artigos 87 e 88, encoméndalle ó
goberno, no ámbito das súas competencias, a adopción
das medidas necesarias para a plena integración do sistema español no espacio europeo de ensino superior.
Entre esas medidas encóntrase a de asegurar que os
títulos oficiais expedidos polas universidades españolas
se acompañen daqueles elementos de información que
garantan a transparencia respecto do nivel e contidos
das ensinanzas certificadas polo dito título, é dicir, do
suplemento europeo ó título, co fin de promove-la máis
ampla mobilidade nacional e internacional de estudiantes e titulados españois.
Este real decreto pretende desenvolve-lo procedemento polo que as universidades españolas poderán
expedi-lo mencionado suplemento europeo ós títulos oficiais que emitan.
O principal motivo que levou o goberno a aprobar
esta norma é abri-la posibilidade de que os actuais alumnos universitarios españois se poidan beneficiar, ó remataren os seus estudios, das vantaxes que comporta, para
a súa mobilidade, académica e profesional, noutras universidades e outros países europeos o que os seus títulos
vaian acompañados dun documento de información eficaz sobre o nivel e contido das ensinanzas que cursasen
nunha universidade española.
O procedemento de expedición do suplemento europeo ó título regulado neste real decreto establécese con
carácter transitorio en tanto non se implanten nas titulacións universitarias españolas os créditos europeos
como unidade de medida do haber académico, non se
modifique o sistema vixente de cualificacións e non se
leve a cabo a implantación efectiva das modalidades
cíclicas das ensinanzas consideradas na declaración de
Boloña, decisións que sen dúbida repercutirán na confección do suplemento ós novos títulos que se poidan
establecer como consecuencia das previsións contidas
no punto 2 do artigo 88 da Lei orgánica 6/2001, do
21 de decembro.
Este real decreto foi informado polo Consello de Coordinación Universitaria.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación, Cultura e Deporte, de acordo co Consello de Estado
e logo de deliberación do Consello de Ministros, na súa
reunión do día 1 de agosto de 2003,

