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efecto. No caso de declaración conxunta polo imposto
sobre a renda das persoas físicas formulada por ambos
os cónxuxes, deberá seleccionar adicionalmente o certificado correspondente ao cónxuxe, co obxecto de xerar
tamén a sinatura electrónica deste último.
Se o presentador é unha persoa ou entidade autorizada para presentar declaracións en representación de
terceiras persoas, requirirase unha única sinatura, a
correspondente ao seu certificado.
c) Se a declaración é aceptada, a Axencia Estatal de
Administración Tributaria devolveralle en pantalla os
datos do documento de ingreso ou devolución (modelo
100) ou do documento de ingreso (modelo 714) validado
cun código electrónico de 16 caracteres, ademais da data
e hora da presentación.
d) No suposto de que a presentación for rexeitada,
amosaranse en pantalla os datos do documento de
ingreso ou devolución (modelo 100) ou do documento de
ingreso (modelo 714) e a descrición dos erros detectados.
Neste caso, deberase proceder a corrixilos co programa
de axuda con que se xerou o ficheiro ou repetindo a presentación se o erro foi ocasionado por outro motivo.
e) O presentador deberá imprimir e conservar a
declaración aceptada e mais o documento de ingreso ou
devolución (modelo 100) ou o documento de ingreso
(modelo 714) debidamente validado co correspondente
código electrónico.
4. Declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas correspondentes a cónxuxes non separados
legalmente en que un deles solicite a suspensión do
ingreso e o outro a renuncia ao cobramento da devolución. Se algún dos cónxuxes opta polo procedemento de
presentación telemática da declaración, a declaración
correspondente ao outro deberase presentar tamén por
este procedemento de acordo co establecido nos números anteriores, segundo sexa o resultado final de cada
unha das devanditas declaracións.
Artigo 19. Domiciliación do segundo prazo das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas
presentadas por vía telemática cuxos titulares non se
acollan á domiciliación bancaria.
Cando os contribuíntes presenten por vía telemática a
autoliquidación do imposto sobre a renda das persoas
físicas ou confirmen por esta mesma vía o borrador de
declaración e unicamente opten por efectuar a domiciliación bancaria do importe correspondente ao segundo
prazo, non precisarán efectuar comunicación ningunha á
entidade colaboradora, xa que será a Axencia Estatal de
Administración Tributaria quen lle comunique a domiciliación á entidade colaboradora sinalada polo contribuínte
no documento de ingreso ou devolución.
Posteriormente, a entidade colaboradora remitiralle
ao contribuínte o xustificante do ingreso realizado, de
acordo coas especificacións recollidas no número 2 do
artigo 3 da Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño, que servirá como documento acreditativo do ingreso efectuado
no Tesouro público.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
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CORRECCIÓN de erros do Real decreto 1027/2007,
do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios.
(«BOE» 51, do 28-2-2008.)

Advertidos erros no Real decreto 1027/2007, do 20 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións
térmicas nos edificios, publicado no «Boletín Oficial del
Estado», suplemento en lingua galega número 23, do 1 de
setembro de 2007, transcríbense a continuación as oportunas rectificacións:
Na páxina 2800, primeira columna, no artigo 26 «Mantemento das instalacións», no seu punto 6.c):
Onde di: «… sexa igual ou maior ca 5.000 kW en calor
e/ou 1.000 kW en frío,…», debe dicir: «… sexa maior ca
5.000 kW en calor e/ou 1.000 kW en frío,…».
Na páxina 2802, primeira columna, no artigo 38
«Rexistro», no seu punto 3:
Onde di: «… instalacións técnicas en edificios…»,
debe dicir: «… instalacións térmicas en edificios…».
Na páxina 2807, segunda columna, na táboa 1.4.2.5,
«Clases de filtración»,
Onde di:
«IDA 1

ODA 1
ODA 2
ODA 3
ODA 4
ODA 5

IDA 2

F9
F8
F7/F9
F8
F7/F9
F6/F8
F7/F9
F6/F8
F6/GF/F9* F6/GF/F9*

IDA 3

IDA 4

F7
F7
F6/F7
F6/F7
F6/F7

F6
F6
G4/F6
G4/F6
G4/F6

* Deberase prever a instalación dun filtro de gas ou un filtro químico (GF) situado entre as dúas etapas de filtración.»

Debe dicir:
«Filtración de partículas
Ida 1

ODA 1
ODA 2
ODA 3
ODA 4
ODA 5
ODA 1
ODA 2
ODA 3
ODA 4
ODA 5

Ida 2

Filtros previos
F7
F6
F7
F6
F7
F6
F7
F6
F6/GF/F9* F6/GF/F9*
Filtros finais
F9
F8
F9
F8
F9
F8
F9
F8
F9
F8

Ida 3

Ida 4

F6
F6
F6
F6
F6

G4
G4
G4
G4
G4

F7
F7
F7
F7
F7

F6
F6
F6
F6
F6

* Deberase prever a instalación dun filtro de gas ou un filtro químico (GF) situado entre as dúas etapas de filtración. O conxunto de filtración F6/FG/F9 porase, preferentemente, nunha unidade de pretratamento de aire (UPA).»

Madrid, 26 de febreiro de 2008.–O vicepresidente
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda,
Pedro Solbes Mira.

Na páxina 2809, primeira columna, na IT 1.2.3, «Documentación xustificativa»:
Onde di: «O proxecto ou memoria técnica…», debe
dicir: «1. O proxecto ou memoria técnica…».

(Os modelos a que alude esta orde poden consultarse, en castelán, no BOE núm. 51, do 28 de febreiro de 2008, páxinas 11921 a
11998.)

Na páxina 2809, segunda columna, na IT 1.2.3, «Documentación xustificativa»; os puntos 3 a 7 pasan a ser os
puntos 2 a 6 respectivamente.
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Na páxina 2809, segunda columna, na IT 1.2.4.1.1,
«Criterios xerais», no seu punto 1:
Onde di: «… axustarase á demanda máxima simultánea…», debe dicir: «… axustarase á carga máxima simultánea…».
Na páxina 2810, primeira columna, na IT 1.2.4.1.1,
«Criterios xerais», no seu punto 2:
Onde di: «No procedemento de análise estudaranse
as distintas demandas ao variar a hora do día e o mes do
ano, para calcular a demanda máxima simultánea, así
como as demandas parciais e a mínima,…», debe dicir:
«No procedemento de análise estudaranse as distintas
cargas ao variar a hora do día e o mes do ano, para calcular a carga máxima simultánea, así como as cargas parciais e a mínima,…».
Na páxina 2810, segunda columna, na IT 1.2.4.1.2.1,
«Requisitos mínimos de rendemento enerxético dos xeradores de calor», no seu punto 7.a):
Onde di: «Caldeiras de tipo atmosférico a partir do un
de xaneiro de 2010.», debe dicir: «Caldeiras individuais de
gas de menos de 70 kW de tipo atmosférico a partir do un
de xaneiro de 2010.».
Na páxina 2810, segunda columna, na IT 1.2.4.1.2.2,
«Fraccionamento de potencia», no seu punto 1:
Onde di: «… segundo o perfil da demanda de enerxía
térmica prevista.», debe dicir: «… segundo o perfil da
carga de enerxía térmica prevista.».
Na páxina 2811, primeira columna, na táboa 2.4.1.1,
«Regulación de queimadores».
Onde di: «Regulación», debe dicir: «Regulación
mínima».
Onde di: «unha marcha ou modulante», debe dicir:
«unha marcha».
Onde di: «dúas marchas ou modulante», debe dicir:
«dúas marchas».
Na páxina 2811, primeira columna, na IT 1.2.4.1.3.1,
«Requisitos mínimos de eficiencia enerxética dos xeradores de frío», no seu punto 1:
Onde di: «… ao variar a demanda desde o máximo…»,
debe dicir: «…ao variar a potencia desde o máximo…».
Na páxina 2811, primeira columna, na IT 1.2.4.1.3.1,
«Requisitos mínimos de eficiencia enerxética dos xeradores de frío», no seu punto 3;
Onde di: «…ao variar a demanda, salvo excepcións
que se xustificarán.», debe dicir: «…ao variar a carga,
salvo excepcións que se xustificarán.»
Na páxina 2811, primeira columna, na IT 1.2.4.1.3.2,
«Graduación de potencia en centrais de xeración de frío»,
no seu punto 1;
Onde di: «…a variación da demanda do sistema…»,
debe dicir: «…a variación da carga do sistema…».
Na páxina 35951, primeira columna, na IT 1.2.4.1.3.2,
«Graduación de potencia en centrais de xeración de frío»,
no seu punto 3:
Onde di: «Se o límite inferior da demanda puidese ser
menor ca o límite inferior de parcialización dunha
máquina, débese instalar un sistema deseñado para
cubrir esa demanda durante o seu tempo de duración ao
longo dun día. Empregarase o mesmo sistema para limitar a punta da demanda máxima diaria.», debe dicir: «Se
o límite inferior da carga puidese ser menor que o límite
inferior de parcialización dunha máquina, débese instalar
un sistema deseñado para cubrir esa carga durante o seu
tempo de duración ao longo dun día. Empregarase o
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mesmo sistema para limitar a punta da carga máxima
diaria.».
Na páxina 2812, primeira columna, na IT 1.2.4.2.1.2,
«Procedemento simplificado», no seu punto 3:
Onde di: «… funcionamento continuo,…», debe dicir:
«… funcionamento todo o ano,…».
Na páxina 2813, na táboa 1.2.4.2.3, «Espesores mínimos de illamento (mm) de tubaxes e accesorios que
transportan fluídos fríos que discorren polo interior de
edificios», no seu encabezamento:
Onde di: «Temperatura máxima do fluído (ºC)», debe
dicir: «Temperatura mínima do fluído (.ºC)».
Onde di: «40. 60», debe dicir: «>–10… 0».
Onde di: «>60… 100», debe dicir: «>0… 10».
Onde di: «>100… 180», debe dicir: «>10».
Na páxina 2813, na táboa 1.2.4.2.4, «Espesores mínimos de illamento (mm) de tubaxes e accesorios que
transportan fluídos fríos que discorren polo exterior de
edificios», no seu encabezamento:
Onde di: «Temperatura máxima do fluído (ºC)», debe
dicir: «Temperatura mínima do fluído (.ºC)».
Onde di: «40. 60», debe dicir: «>–10… 0».
Onde di: «>60… 100», debe dicir: «>0…10».
Onde di: «>100… 180», debe dicir: «>10».
Na páxina 2814, na táboa correspondente á IT 1.2.4.2.4,
«Caídas de presión en compoñentes»:
Onde di: «Recuperadores de calor 80 a 120 Pa», debe
dicir: «Recuperadores de calor 100 a 260 Pa».
Na páxina 2822, segunda columna, na IT 1.3.4.1.2.6,
«Dimensións das salas de máquinas», no seu punto 3.b):
Onde di: «… igual, polo menos, a vez e media a profundidade da caldeira.», debe dicir: «… igual, polo menos,
a unha vez e media a profundidade da caldeira.».
Na páxina 2823, segunda columna, na IT 1.3.4.1.2.7,
«Ventilación de salas de máquinas», no seu punto 4, «Ventilación forzada», débese suprimir o parágrafo 4.2: Deste
modo, os parágrafos 4.3 e 4.4 pasan a ser o parágrafo 4.2
e o 4.3 respectivamente.
Na páxina 2830, primeira columna, na IT 2.2.1, «Equipamentos», no seu punto 2, débese suprimir a frase «…
exceptuando aqueles xeradores que posúan a certificación CE conforme o Real decreto 275/1995, do 24 de
febreiro.».
Na páxina 2830, segunda columna, na IT 2.2.2.1,
«Xeneralidades», no seu punto 2:
Onde di: «Son válidas as probas realizadas de acordo
coa norma UNE 100151 ou a UNE-ENV 12108, en función
do tipo de fluído transportado.», debe dicir: «Son válidas
as probas realizadas de acordo coa norma UNE-EN
14.336, para tubos metálicos ou a UNE-ENV 12.108 para
tubos plásticos.».
E no seguinte parágrafo:
Onde di: «… en función do tipo de fluído transportado
e co fin…», debe dicir: «… en función do tipo de tubo e co
fin…».
Na páxina 2831, primeira columna, na IT 2.2.2.4,
«Proba de resistencia mecánica», no seu punto 1:
Onde di: «… para circuítos de auga quente sanitaria, a
presión de proba será equivalente a dúas veces, cun
mínimo de 6 bar.», debe dicir: «… para circuítos de auga
quente sanitaria, a presión de proba será equivalente a
dúas veces a presión máxima efectiva de traballo á temperatura de servizo, cun mínimo de 6 bar.».
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Na páxina 2831, segunda columna, na IT 2.2.7, «Probas finais», no seu punto 1:
Onde di: «… na norma UNE-EN 12599:01 no…», debe
dicir: «… na norma UNE-EN 12599 no…».
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Debe dicir:
«36.

Control visual da caldeira de biomasa.

s

s»

Na páxina 2833, primeira columna, na IT 2.4, EFICIENCIA ENERXÉTICA, na súa alínea h):
Onde di: «… e do consumo dos motores…», debe
dicir: «… e da potencia absorbida polos motores.».

Na páxina 2835, na táboa 3.2 «Medidas de xeradores
de calor e a súa periodicidade»:

Na páxina 2834, na táboa 3.1. «Operacións de mantemento preventivo e a súa periodicidade», na ringleira
n.º 36:
Onde di:

Na páxina 2837, na táboa 4.3.1 «Periodicidade das inspeccións de xeradores de calor»:

«36.

Control visual da caldeira de biomasa.

s

S»

Onde di: «70 kW<P<1000 kW», debe dicir: «70
kW<P≤1000 kW».

Onde di: «20≤P», debe dicir: «20≤P≤70».
Na páxina 2842, ao final da táboa do APÉNDICE 2
«NORMAS DE REFERENCIA»:

Onde di:
«Norma

Número

UNE-EN

Parte

13180

Ano

Título

2003

Ventilación de edificios. Condutos. Dimensións e requisitos mecánicos para condutos flexibles.»

Ano

Título

Debe dicir:
«Norma

Número

Parte

UNE-EN

13180

2003

UNE

60601

2006

UNE-CEN/TR1749 IN

3871

2006

Ventilación de edificios. Condutos. Dimensións e requisitos mecánicos para condutos flexibles
Salas de máquinas e equipamentos autónomos de xeración de calor ou frío ou
para coxeración, que utilizan combustibles gasosos
Esquema europeo para a clasificación dos aparellos que utilizan combustibles
gasosos segundo a forma de evacuación dos produtos da combustión
(tipos).»

ORDE PRE/507/2008, do 26 de febreiro, pola que
se inclúe a substancia activa fluoruro de sulfurilo
no anexo I do Real decreto 1054/2002, do 11 de
outubro, polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas. («BOE» 52, do 29-2-2008.)

O Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que
se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas, traspuxo ao dereito
interno a Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 16 de febreiro de 1998, relativa á comercialización de biocidas.
No anexo I do Real decreto 1054/2002, que coincide co
do mesmo número da directiva citada, que se titula «Lista
de substancias activas para a súa inclusión en biocidas»
débense incluír previamente as substancias activas que
vaian formar parte dun biocida, para podelo inscribir no
Rexistro Oficial de Biocidas e, de ser o caso, poder obter o
recoñecemento mutuo de rexistro nos outros Estados
membros da Unión Europea.
Como consecuencia do seu estudo e avaliación a nivel
comunitario, a Comisión aprobou a primeira substancia
activa para a súa inclusión no anexo I da Directiva 98/8/CE
xa citada. Trátase do fluoruro de sulfurilo, que se poderá
utilizar como substancia activa para o seu uso en biocidas
protectores de madeira. Isto realizouse por medio da
Directiva 2006/140/CE da Comisión, do 20 de decembro
de 2006, que modifica a Directiva 98/8/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, de forma que inclúa o fluoruro de
sulfurilo como substancia activa no seu anexo I.

Mediante esta orde incorpórase ao ordenamento xurídico interno a Directiva 2006/140/CE antes citada. Así
mesmo, establécense os requisitos que deberán cumprir
as empresas que desexen seguir comercializando biocidas protectores de madeira, que conteñan fluoruro de
sulfurilo, para acreditar ante a Dirección Xeral de Saúde
Pública do Ministerio de Sanidade e Consumo o cumprimento das condicións de inclusión establecidas nesta
orde.
Na súa tramitación foron oídos os sectores afectados
e consultadas as comunidades autónomas.
Esta orde dítase ao abeiro do establecido na disposición derradeira segunda do Real decreto 1054/2002, do 11
de outubro.
Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sanidade e Consumo, de Agricultura, Pesca e Alimentación e
de Medio Ambiente, de acordo co Consello de Estado,
dispoño:
Artigo único. Incorporación dunha substancia activa ao
anexo I do Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro,
polo que se regula o proceso de avaliación para o
rexistro, autorización e comercialización de biocidas.
Inclúese no anexo I (Lista de substancias activas para
a súa inclusión en biocidas) do Real decreto 1054/2002, do
11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación
para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas, o punto 1 (Fluoruro de sulfurilo) coas condicións de
inclusión que figuran no anexo desta orde.

