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D I S P O Ñ O :

Artigo único. Establecemento dun novo prazo para a 
eventual adscrición dos centros de ensinanzas espe-
cializadas de turismo a unha universidade.

As comunidades autónomas poderán autorizar a 
eventual integración ou adscrición dos actuais centros de 
ensinanzas especializadas en turismo nunha universidade 
ata o 1 de outubro de 2009. A dita autorización poderase 
conceder con efectos retroactivos desde o 1 de outubro 
de 2006, data en que finalizou a ampliación de prazo esta-
blecida no Real decreto 1779/2004, do 30 de xullo, polo 
que se amplía o prazo previsto na disposición adicional 
única do Real decreto 1795/1999, do 26 de novembro, polo 
que se modifica parcialmente o Real decreto 259/1996, do 
16 de febreiro, sobre incorporación á universidade dos 
estudos superiores de turismo.

Mentres se produce a dita integración ou adscrición, e 
sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, as uni-
versidades poderán autorizar os citados centros de ensi-
nanzas especializadas de turismo, logo de acordo da 
Administración competente, a impartir as ensinanzas 
conducentes á obtención do título de diplomado en 
empresas e actividades turísticas. A obtención do dito 
título requirirá a superación da correspondente proba de 
grao prevista no referido Real decreto 1795/1999, do 26 de 
novembro.

Disposición derradeira primeira. 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 1 de xuño de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 12116 ORDE EHA/1806/2007, do 14 de xuño, pola que 
se establece o ingreso en período voluntario 
dos tributos derivados do réxime económico e 
fiscal de Canarias xerados con ocasión de 
importación de bens, se modifica a Orde do 15 
de xuño de 1995, pola que se desenvolve o 
Regulamento xeral de recadación na redacción 
dada a este polo Real decreto 448/1995, do 24 
de marzo, en relación coas entidades de depó-
sito que prestan o servizo de colaboración na 
xestión recadatoria e se modifica a Orde do 27 
de decembro de 1991 pola que se ditan instru-
cións acerca do réxime económico financeiro 
da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria. («BOE» 147, do 20-6-2007.)

O convenio de colaboración establecido entre a 
Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Admi-
nistración tributaria canaria para a creación dun portelo 

único alfandegueiro e de importación e exportación en 
Canarias, VEXCAN, ten por obxecto o establecemento 
dun procedemento único e conxunto de presentación de 
declaracións por medios telemáticos co fin de efectuar 
os despachos de importación e exportación relativos aos 
tributos derivados do réxime económico fiscal de Cana-
rias, así como para realizar o despacho alfandegueiro 
das mercadorías que sexan obxecto de entrada ou saída 
no territorio das Illas Canarias.

Para tal fin, a Administración tributaria canaria, 
mediante Orde do 27 de marzo de 2007 aprobou o 
modelo 032 de Carta de pagamento dos tributos deriva-
dos do réxime económico e fiscal de Canarias xerados 
con ocasión de importación de bens.

Neste ámbito enmárcase a necesidade, en coordina-
ción coa Administración tributaria canaria, de posibilitar 
o ingreso a través das entidades colaboradoras na xes-
tión recadatoria da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria das débedas tributarias en período voluntario 
dos tributos derivados do réxime económico e fiscal de 
Canarias xeradas con ocasión das importacións de 
bens.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Ingreso das liquidacións de débedas en 
período voluntario dos tributos derivados do réxime 
económico e fiscal de Canarias xerados con ocasión 
das importacións de bens.

O ingreso das liquidacións correspondentes a débe-
das en período voluntario dos tributos derivados do 
réxime económico e fiscal de Canarias, xerados con oca-
sión das importacións de bens, efectuarase nas entida-
des de crédito que actúan como colaboradoras na xes-
tión recadatoria da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria, de conformidade co sistema centralizado de 
pagamento en período voluntario a que se refire o con-
venio de colaboración entre a Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria e a Comunidade Autónoma de 
Canarias para a creación dun portelo único alfande-
gueiro de presentación telemática de declaracións de 
importación e exportación e alfandegueiras en Cana-
rias.

Para tal fin, o modelo de carta de pagamento código 
032, aprobado pola Orde do 27 de marzo de 2007, da 
Consellería de Economía e Facenda da Comunidade 
Autónoma de Canarias, axustarase ás especificacións 
técnicas que se recollen no anexo VI da Orde do 15 de 
xuño de 1995 pola que se desenvolve o Regulamento 
xeral de recadación na redacción dada a este polo Real 
decreto 448/1995, do 24 de marzo, en relación coas enti-
dades de depósito que prestan o servizo de colaboración 
na xestión recadatoria.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Orde 
do 15 de xuño de 1995 pola que se desenvolve o 
Regulamento xeral de recadación na redacción dada 
a este polo Real decreto 448/1995, do 24 de marzo, en 
relación coas entidades de depósito que prestan o 
servizo de colaboración na xestión recadatoria.

A Orde do 15 de xuño de 1995 pola que se desen-
volve o Regulamento xeral de recadación na redacción 
dada a este polo Real decreto 448/1995, do 24 de marzo, 
en relación coas entidades de depósito que prestan o 
servizo de colaboración na xestión recadatoria, queda 
modificada como segue:

Un. O punto 2.7 do anexo VI «Presentación centrali-
zada. Ingresos entidades colaboradoras. Especificacións 
técnicas» queda redactado do seguinte modo:

«2.7 Deseño do rexistro de detalle de ingresos SIR 
(tipo-3). 
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Posic. Tipo Descrición

   

1-1 Núm. Tipo de rexistro. Ten o valor 3.
2-8 Núm. Número de secuencia do rexistro de detalle, na E.C. o primeiro rexistro de detalle terá o valor 

0000001.
9-11 Núm. Código do modelo:

 002 = obriga de aboamento AEAT.

  003 = dilixencias de embargo de contas bancarias.
  004 = talóns de actas.
  008 = documentos de ingreso asociados a dilixencias de embargo.
  010 = documentos de ingreso parcial ou fóra de prazo.
  012 = obriga de aboamento Delegación Economía e Facenda.
  031 = débedas de comercio exterior.
  032 = liquidacións importacións R.E.F. de Canarias.
  060 = ingresos da Caixa Xeral de Depósitos.
  061 = cotas de dereitos pasivos.
  069 = outros ingresos non tributarios.

12-29 Alf. Clave do xustificante de ingreso (aliñada pola esquerda).
  Configuración:

  a)  Para modelos 002, 003, 004, 008, 010, 012: pos. 1-2: código delegación (01-56) pos. 3-4: dúas últi-
mas do ano de emisión pos. 5-6: tipo do xustificante pos. 7-12: numérico pos. 13: carácter de 
control (*) resto: brancos.

  b)  Para modelos 031: pos. 1-2: código de alfándega (01-99) pos. 3-4: dúas últimas do ano de emisión 
pos. 5-6: tipo do xustificante pos. 7-12: numérico pos. 13: Carácter de control (*) resto: brancos.

  c)  Para modelos 032: 1-2: código delegación (91 ou 92) pos. 3-4: numérico pos. 5-6: tipo do xustifi-
cante pos. 7-12: numérico pos. 13: carácter de control (*) resto: brancos.

  d) Para modelos 060, 061 e 069: pos. 1-12 numérico pos. 13 carácter de control (*) resto: brancos.

30-37 Núm. Data do ingreso (AAAAMMDD).
38-50 Núm. Importe do ingreso en céntimos de euro.
51-54 Núm. Sucursal do ingreso.

55 Alf. En branco.
56-64 Alf. NIF do debedor.
65-90 Alf. Filler (a brancos).

(*) Modelos 002, 004, 010, 012, 031, 032, 060, 061 e 069. O importe do ingreso súmase ao número formado polas posicións 1 a 12. Do número 
obtido calcúlase o díxito de control co mesmo algoritmo que no NIF.

 Modelos 003 e 008. Do número formado polas posi-
cións 1 a 12 calcúlase o díxito de control co algoritmo 
do NIF.»

Dous. O punto denominado «Tipo de rexistro 3 (rexis-
tro de detalle) (ingresos SIR)» do anexo VII «Presentación 
centralizada. Ingresos entidades colaboradoras. Valida-
cións» queda redactado do modo seguinte:

«Tipo de rexistro 3 (rexistro de detalle)
(ingresos SIR)

Tipo de rexistro distinto de 3: grave.
Número de secuencia con saltos na numeración: 

grave.
Código de modelo distinto a 002, 003, 004, 008, 010, 

012, 031, 032, 060, 061 ou 069: grave.

Clave de xustificante:

Non se axusta á configuración definida para cada 
código de modelo: grave.

Modelo 002 Clave de xustificante (13 posicións):

Posicións 1-2: delegación (01 a 56).

Posicións 3-4: numérico.
Posicións 5-6: valores permitidos: 00 a 12 e 28.
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.

Modelo 003 Clave de xustificante (13 posicións):

Posicións 1-2: delegación (01 a 56).
Posicións 3-4: numérico.
Posicións 5-6: sempre «20».
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: carácter de control.

Modelo 004 Clave de xustificante (13 posicións):

Posicións 1-2: delegación (01 a 56).
Posicións 3-4: numérico.
Posicións 5-6: 70 e 71.
Posicións 7-12: numérico.
Posición 13: díxito de control.

Modelo 008 Clave de xustificante (13 posicións):

Posicións 1-2: delegación (01 a 56).
Posicións 3-4: numérico.
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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 instru-
cións 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-

rias ou alfandegueiras de recursos estatais e autonómi-
cos, 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 zoo-
noses 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 des-
envolve 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 vixilan-
cia 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 cum-
primento da lexislación en materia de pensos e alimen-
tos 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 Alimenta-
ción 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:


