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Disposición transitoria segunda. Características dos 
vehículos.

As autorizacións de arrendamento de vehículos con con-
dutor actualmente vixentes poderán continuar referidas aos 
vehículos a que o estean no momento da entrada en vigor 
desta orde ata que estes superen a antigüidade de oito anos, 
sempre que continúen pertencendo ao mesmo titular. Tales 
vehículos só poderán ser substituídos por outros que cum-
pran a totalidade das características que lles correspondan 
consonte o disposto no artigo 11.

Cando o seu titular pretenda transmitir algunha auto-
rización de arrendamento de vehículos con condutor 
actualmente vixente, o adquirente deberaa adscribir, en 
todo caso, a un vehículo que cumpra os requisitos sinala-
dos no artigo 11, salvo que se trate do suposto de transmi-
sión previsto no artigo 21.

Disposición derrogatoria. Derrogacións.

Queda derrogada a Orde do 30 de xullo de 1998 pola que 
se desenvolve o Regulamento da Lei de ordenación dos 
transportes terrestres en materia de arrendamento de vehícu-
los con condutor, así como cantas outras disposicións de 
igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Medidas de execución.

A Dirección Xeral de Transportes por Estrada adoptará 
as medidas necesarias para o cumprimento desta orde e 
as regras de coordinación que resulten necesarias para a 
súa aplicación, de conformidade co disposto no artigo 
16.2 da Lei orgánica 5/1987, do 30 de xullo, de delegación 
de facultades do Estado nas comunidades autónomas en 
relación cos transportes por estrada e por cable.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de xaneiro de 2008.–A ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez Arza. 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 1095 ORDE TAS/37/2008, do 16 de xaneiro, pola que 
se modifica a Orde TAS/2307/2007, do 27 de 
xullo, pola que se desenvolve parcialmente o 
Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo 
que se regula o subsistema de formación pro-
fesional para o emprego en materia de forma-
ción de demanda e o seu financiamento, e se 
crea o correspondente sistema telemático, así 
como os ficheiros de datos persoais de titulari-
dade do Servizo Público de Emprego Estatal. 
(«BOE» 19, do 22-1-2008.)

A disposición transitoria terceira prevista na Orde 
TAS/2307/2007, do 27 de xullo, pola que se desenvolve 
parcialmente o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, 
polo que se regula o subsistema de formación profesional 
para o emprego en materia de formación de demanda e o 
seu financiamento, e se crea o correspondente sistema 

telemático, así como os ficheiros de datos persoais de 
titularidade do Servizo Público de Emprego Estatal, esta-
blecía un prazo para que as empresas que exercesen o 
dereito á bonificación prevista na orde cumprisen coa obriga 
de comunicar o inicio daquelas accións formativas, incluí-
dos os permisos individuais de formación, que se realizasen 
con anterioridade á entrada en vigor da dita orde.

Porén, a aplicación da disposición transitoria terceira 
citada xerou dificultades ás empresas para poder cumprir 
coa dita obriga, ao se acumular nun breve espazo tempo-
ral o acceso por numerosas empresas ao sistema telemá-
tico previsto na orde para realizar tanto as comunicacións 
de inicio daquelas accións formativas realizadas polas 
empresas antes da entrada en vigor do real decreto como 
as de inicio que se realicen con posterioridade á dita 
entrada en vigor.

Así, tales circunstancias aconsellan a modificación da 
dita disposición co fin de facilitarlles ás empresas o cum-
primento das obrigas anteditas e por iso se considerou 
oportuno ampliar o prazo previsto na dita disposición 
facéndoo coincidir co máximo establecido para que as 
empresas poidan exercer o seu dereito á bonificación pre-
vista nesta orde.

Tendo en conta o previsto no artigo 23.3 da Lei 50/1997, 
do 27 de novembro, do Goberno, en cuxa virtude ningún 
regulamento poderá vulnerar preceptos doutro de xerar-
quía anterior, así como o establecido na disposición 
derradeira segunda do Real decreto 395/2007, do 23 de 
marzo, polo que se regula o subsistema de formación 
profesional para o emprego, que habilita o ministro de 
Traballo e Asuntos Sociais para ditar cantas normas sexan 
necesarias para o desenvolvemento e execución do pre-
visto no dito real decreto, resulta procedente que a 
ampliación de prazo anteriormente exposta se realice 
mediante una orde ministerial pola que se modificará o 
contido doutra anterior.

Polo exposto, consultadas as organizacións empresa-
riais e sindicais presentes na Comisión Tripartita de For-
mación Continua, dispoño:

Artigo único.

Modificación da Orde TAS/2307/2007, do 27 de xullo, pola 
que se desenvolve parcialmente o Real decreto 395/2007, 
do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de for-
mación profesional para o emprego en materia de forma-
ción de demanda e o seu financiamento, e se crea o 
correspondente sistema telemático, así como os ficheiros 
de datos persoais de titularidade do Servizo Público de 
Emprego Estatal.

O primeiro parágrafo da disposición transitoria ter-
ceira da Orde TAS/2307/2007, do 27 de xullo, pola que se 
desenvolve parcialmente o Real decreto 395/2007, do 23 
de marzo, polo que se regula o subsistema de formación 
profesional para o emprego, en materia de formación de 
demanda e o seu financiamento, e se crea o correspon-
dente sistema telemático, así como os ficheiros de datos 
persoais de titularidade do Servizo Público de Emprego 
Estatal, queda redactado nos seguintes termos:

«Poderanse bonificar conforme esta orde as 
accións formativas, incluídos os permisos indivi-
duais de formación, iniciadas con anterioridade á 
data da súa entrada en vigor, sempre que se comu-
nique o seu inicio e finalización con anterioridade a 
que finalice o prazo de presentación do boletín de 
cotización á Seguridade Social en que  as empresas 
se apliquen as bonificacións e, en todo caso, antes 
do 1 de febreiro de 2008.»
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Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de xaneiro de 2008.–O ministro de Traballo e 
Asuntos Sociais, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 1096 ORDE APA/38/2008, do 17 de xaneiro, pola que 
se modifican determinadas datas do Real 
decreto 947/2005, do 29 de xullo, polo que se 
establece o sistema de identificación e rexistro 
dos animais das especies ovina e caprina. 
(«BOE» 19, do 22-1-2008.)

Coa aprobación do Regulamento (CE) n.º 21/2004, do 
Consello, do 17 de decembro, polo que se establece un 
sistema de identificación e rexistro dos animais das espe-
cies ovina e caprina e se modifican o Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 e as directivas 92/102/CEE e 64/432/CEE, a 
identificación dos animais das ditas especies alcanza un 
grao de desenvolvemento suficiente como para conside-
rar a identificación individual dos ditos animais, coa 
excepción dos animais que se destinen a sacrificio antes 
dos 12 meses de idade dentro do territorio nacional, e 
implantar a identificación electrónica como medio oficial 
de identificación a partir do 1 de xaneiro de 2008.

Por outro lado, o Regulamento (CE) n.º 1560/2007 do 
Consello, do 17 de decembro de 2007, polo que se modi-
fica o Regulamento (CE) n.º 21/2004 no que se refire á 
data de introdución da identificación electrónica de ani-
mais das especies ovina e caprina atrasou a data de 
entrada en vigor da identificación electrónica en toda a 
Unión Europea ata o 31 de decembro de 2009, e queda-
ron afectados outros puntos do regulamento que esta-
ban directamente relacionados con esta data, como son 
a anotación dos códigos de identificación individuais 
nos libros de rexistro de explotación e nos documentos 
de traslado dos animais.

A publicación no Diario Oficial de la Unión Europea do 
citado Regulamento (CE) n.º 1560/2007 fai necesario, por 
razóns de seguranza xurídica, establecer unha disposi-
ción transitoria que retrotraia os seus efectos a partir do 
día 1 de xaneiro de 2008.

O sistema de identificación oficial establecido no noso 
país mediante o Real decreto 947/2005, do 29 de xullo, 
polo que se establece o sistema de identificación e rexistro 
dos animais das especies ovina e caprina baséase en que 
todos os animais nacidos despois do 9 de xullo de 2005, 
agás excepcións, levarán unha marca auricular e un iden-
tificador electrónico do tipo bolo ruminal cun código, 
idéntico en ambos os dispositivos, que identificará indivi-
dualmente estes animais durante toda a súa vida.

A modificación da data de entrada en vigor da iden-
tificación electrónica en toda a Unión Europea, igual 
que acontece coa normativa comunitaria, tamén afecta 
algúns puntos do Real decreto 947/2005 que entraban 
en vigor o 1 de xaneiro de 2008, polo que é necesaria, 
para a seguranza xurídica, a modificación desa norma 
para atrasar a súa entrada en vigor.

En virtude da disposición derradeira segunda do Real 
decreto 947/2005, que faculta o ministro de Agricultura, 
Pesca e Alimentación para a modificación dos anexos 
para a súa adaptación de acordo coas modificacións intro-

ducidas pola normativa comunitaria e para a modificación 
das datas mencionadas nos artigos 9 e 10, mediante esta 
orde modifícase o mencionado real decreto.

Na elaboración desta disposición foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representati-
vas dos sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación do Real decreto 947/2005, do 
29 de xullo, polo que se establece un sistema de iden-
tificación e rexistro dos animais das especies ovina e 
caprina.

O Real decreto 947/2005, do 29 de xullo, polo que se 
establece un sistema de identificación e rexistro dos ani-
mais das especies ovina e caprina, queda modificado do 
modo seguinte:

Un. O artigo 9.2 substitúese polo seguinte texto:

«2. O libro de rexistro terá un formato aprobado pola 
autoridade competente, levarase de forma manual ou 
informatizada e conterá os datos mínimos que se indican 
no número 1 do anexo IV. A partir do 31 de decembro de 
2009, para cada animal identificado individualmente, 
engadirase a información que se indica no número 2 do 
citado anexo IV.»

Dous. O artigo 10.2 substitúese polo seguinte texto:

«2. A partir do 31 de decembro de 2009, o documento 
de traslado recollerá, cando corresponda, ademais dos 
datos previstos no número anterior, o código individual de 
identificación de cada animal definido no artigo 4.4.»

Tres. O número 2 do anexo IV substitúese polo 
seguinte texto:

«2. A partir do 31 de decembro de 2009 rexistrarase, 
adicionalmente á información mencionada no número 1, 
para cada animal nacido despois desa data, identificado 
individualmente:

a) Código de identificación do animal.
b) Ano de nacemento e data de identificación.
c) Raza e, se se coñece, o xenotipo.
d) Mes e ano, se o animal morreu na explotación.»

Disposición transitoria única. Aplicación.

A orde aplicarase con efectos retroactivos a partir do 1 
de xaneiro de 2008.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado, sen prexuízo do 
establecido na disposición transitoria única.

Madrid, 17 de xaneiro de 2008.–A ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

 1403 REAL DECRETO 64/2008, do 25 de xaneiro, polo 
que se modifica o Regulamento xeral de condu-
tores, aprobado polo Real decreto 772/1997, 
do 30 de maio. («BOE» 23, do 26-1-2008.)

O alarmante aumento da sinistralidade das motocicle-
tas que se vén producindo nos últimos tempos resulta 


