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Na elaboración desta disposición foron oídos os sec-
tores afectados.

Esta orde, que se dita en uso das facultades atribuídas 
na disposición derradeira segunda do Real decreto 255/
2003, incorpora ao noso ordenamento xurídico a Direc-
tiva 2004/66/CE do Consello, no que afecta a Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Sani-
dade e Consumo e de Medio Ambiente e do ministro de 
Industria, Turismo e Comercio e de acordo co Consello de 
Estado, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo VI do Regulamento 
de clasificación, envasado e etiquetaxe de preparados 
perigosos, aprobado polo Real decreto 255/2003, do 
28 de febreiro.

No anexo VI (Confidencialidade da identidade química 
dunha substancia), parte A, punto 5, do Regulamento de 
clasificación, envasado e etiquetaxe de preparados peri-
gosos, aprobado polo Real decreto 255/2003, a lista de 
Estados que figura nel substitúese pola lista do anexo 
desta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de xaneiro de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sras. Ministras de Sanidade e Consumo e de Medio 
Ambiente e Sr. Ministro de Industria, Turismo e 
Comercio.

ANEXO 
BÉLXICA
REPÚBLICA CHECA

LUXEMBURGO
HUNGRÍA

DINAMARCA MALTA
ALEMAÑA PAÍSES BAIXOS
ESTONIA AUSTRIA
GRECIA POLONIA
ESPAÑA PORTUGAL
FRANCIA ESLOVENIA
IRLANDA ESLOVAQUIA
ITALIA FINLANDIA
CHIPRE SUECIA
LETONIA REINO UNIDO
LITUANIA  

 674 REAL DECRETO 1621/2005, do 30 de decem-
bro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
40/2003, do 18 de novembro, de protección ás 
familias numerosas. («BOE» 15, do 18-1-2006.)

A Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás 
familias numerosas, vén actualizar e mellorar a regula-
ción da acción protectora dispensada a este importante 
colectivo familiar, cuxas normas xerais databan de 1971 e 
que en gran parte quedaran obsoletas e non axustadas á 
orde constitucional de distribución territorial de compe-
tencias.

Na dita lei defínense por unha parte as condicións 
básicas de garantía de protección para todo o Estado, 
incluíndo o concepto de familia numerosa, as condicións 
que deben reunir os seus membros, as distintas catego-
rías en que se clasifican estas familias e os procedemen-

tos de recoñecemento, renovación, modificación ou 
perda do título.

Por outra, concrétase a acción protectora vinculada á 
condición de familia numerosa naquilo que afecta as 
competencias da Administración xeral do Estado, con 
independencia dos beneficios que desde outros ámbitos 
(fundamentalmente, desde a Administración autonómica) 
se puidesen establecer.

A disposición derradeira segunda da Lei 40/2003, do 
18 de novembro, de protección ás familias numerosas, 
faculta o Goberno para ditar cantas disposicións sexan 
necesarias para a súa aplicación, desenvolvemento e exe-
cución.

A esta finalidade responde este real decreto, a través 
do cal se leva a cabo o seu desenvolvemento regulamen-
tario coa finalidade de concretar as previsións legais tanto 
en relación con algúns aspectos das disposicións xerais 
que así o requiren para a súa aplicación como, de maneira 
especial, para permitir dar plena efectividade á acción 
protectora dispensada ás familias numerosas, xa que, a 
pesar de que algunhas das previsións da lei son de aplica-
ción inmediata, outras requiren necesariamente, para 
poderen ser aplicadas, a súa concreción regulamentaria.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Traballo 
e Asuntos Sociais, de Fomento, de Educación e Ciencia, 
de Cultura e de Vivenda, de acordo co Consello de Estado 
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa 
reunión do día 30 de decembro de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Aprobación do regulamento.

Apróbase o Regulamento da Lei 40/2003, do 18 de 
novembro, de protección ás familias numerosas, que se 
inclúe como anexo.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou infe-
rior rango que se opoñan ao disposto neste real decreto e 
no regulamento anexo.

Disposición derradeira única. 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 30 de decembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO

Regulamento da Lei 40/2003, do 18 de novembro, 
de protección ás familias numerosas

TÍTULO I

Condicións e recoñecemento da condición 
de familia numerosa

Artigo 1. Condicións da familia numerosa.

1. Para que se recoñeza e manteña a condición de 
familia numerosa, de acordo co previsto na Lei 40/2003, 
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do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas, 
os fillos ou irmáns e persoas a que se refiren os puntos 2 
e 4 do artigo 2 dela deberán reunir as seguintes condi-
cións:

a) Ser solteiros e menores de 21 anos de idade, ou 
ser discapacitados ou estar incapacitados para traballar, 
calquera que fose a súa idade.

Tal límite de idade ampliarase até os 25 anos incluí-
dos, mentres se realicen estudos de educación universita-
ria nos seus diversos ciclos e modalidades, de formación 
profesional de grao superior, de ensinanzas especializa-
das de nivel equivalente ás universitarias ou profesionais 
en centros sostidos con fondos públicos ou privados, ou 
calquera outro de natureza análoga.

Igual ampliación terán cando cursen estudos encami-
ñados á obtención dun posto de traballo.

b) Convivir co ascendente ou ascendentes, sen 
prexuízo do previsto no punto 2.c) do artigo 2 da Lei 
40/2003, do 18 de novembro, para o suposto de separa-
ción ou divorcio dos ascendentes.

Entenderase que a separación transitoria motivada 
por razón de estudos, traballo, tratamento médico, reha-
bilitación ou outras causas similares, incluíndo os supos-
tos de forza maior, privación de liberdade dos ascenden-
tes ou dos fillos ou internamento conforme a normativa 
reguladora da responsabilidade penal dos menores, non 
rompe a convivencia entre pais e fillos, tanto se é conse-
cuencia dun traslado con carácter temporal en territorio 
español coma no estranxeiro.

Non obstante, cando se trate de membros de unida-
des familiares que sexan nacionais de Estados que non 
sexan parte da Unión Europea ou do Acordo sobre o 
Espazo Económico Europeo, entenderase que non se 
rompe a convivencia entre pais e fillos nos mesmos 
supostos indicados no parágrafo anterior só cando sexa 
consecuencia dun traslado temporal en territorio espa-
ñol.

c) Depender economicamente do ascendente ou 
ascendentes. Considerarase que se mantén a dependen-
cia económica cando:

1.º O fillo obteña uns ingresos non superiores, en 
cómputo anual, ao indicador público de renda de efectos 
múltiples (IPREM) vixente.

2.º O fillo estea incapacitado para o traballo e a con-
tía da súa pensión, se a percibise, non exceda, en cóm-
puto anual, o IPREM vixente.

3.º O fillo contribúa ao sostemento da familia e 
exista un único ascendente, se este non está en activo, 
nos seguintes supostos:

a) Se o ascendente percibise ingresos que por todos 
os conceptos non resulten en total superiores ao dobre do 
IPREM vixente.

b) Se algún irmán é discapacitado ou está incapaci-
tado para traballar.

c) Se os ingresos que achega o fillo non exceden do 
0 por 100 da totalidade dos percibidos polo resto da uni-
dade familiar.

4.º O fillo contribúa ao sostemento da familia e o pai 
e/ou a nai están incapacitados para o traballo, xubilados 
ou sexan maiores de 65 anos de idade, sempre que os 
ingresos destes non sexan superiores en cómputo anual 
ao IPREM vixente.

2. No caso de solicitude inicial do recoñecemento da 
condición de familia numerosa, considéranse ingresos ou 
rendas computables para efectos de acreditar a condición 
de dependencia económica dos fillos ou irmáns e equipa-
rados respecto do ascendente ou ascendentes, calquera 
ben e dereito derivados tanto do traballo como do capital, 
así como os de natureza prestacional, tomados polo seu 

importe íntegro, correspondentes ao ano natural inmedia-
tamente anterior ao de presentación da solicitude.

Artigo 2. Recoñecemento da condición de familia nume-
rosa.

1. A condición de familia numerosa acreditarase 
mediante o título oficial que estableza e expida a comuni-
dade autónoma onde teña a súa residencia o solicitante.

Para os casos de nacionais de Estados membros da 
Unión Europea ou dos restantes que sexan parte no 
Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que non 
teñan a súa residencia en territorio español, será compe-
tente a comunidade autónoma en que o solicitante exerza 
a súa actividade por conta allea ou por conta propia.

No caso de españois que traballen en institucións 
españolas fóra do territorio nacional, o título oficial será 
expedido polas autoridades competentes da comunidade 
autónoma na cal se encontren inscritos para efectos da 
súa participación electoral.

2. Para os efectos da Lei 40/2003, do 18 de novem-
bro, este título terá validez en todo o territorio nacional 
sen necesidade de ningún acto de recoñecemento.

3. Para asegurar a súa eficacia, o título deberá reunir 
o contido mínimo e indispensable seguinte:

a) Unha referencia expresa a que este está expedido 
ao abeiro da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protec-
ción ás familias numerosas.

b) O número de orde do título.
c) A categoría en que queda clasificada a familia 

numerosa, de acordo co previsto no artigo 4 da Lei 
40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias 
numerosas.

d) Os datos persoais dos ascendentes e dos fillos ou 
irmáns, incluíndo o número de documento nacional de 
identidade dos ascendentes e, no caso dos fillos ou 
irmáns, a súa data de nacemento.

e) A data de expedición do título e, de ser o caso, a 
da última renovación.

f) A data límite de duración dos efectos do título.

4. Correspóndelles ás comunidades autónomas 
establecer o procedemento administrativo para a solici-
tude e expedición do título, que recollerá a opción de for-
mato dixital con idéntica validez que o formato papel, 
incluíndo a determinación dos documentos que se debe-
rán xuntar para acreditar que se reúnen todas as condi-
cións que a Lei 40/2003, do 18 de novembro, establece 
para ter dereito ao recoñecemento de tal condición.

5. As comunidades autónomas poderán así mesmo 
expedir documentos de uso individual para cada membro 
da familia numerosa que teña recoñecida oficialmente tal 
condición, que acredite a súa pertenza a ela e a categoría 
en que a familia numerosa está clasificada, co fin de acce-
der aos beneficios asociados a tal condición.

Para que estes documentos individuais teñan validez 
en todo o territorio nacional, será preciso que, polo 
menos, conteñan referencia expresa ao número do título 
oficial de familia numerosa expedido ao abeiro da Lei 
40/2003, do 18 de novembro, e ao seu período de vali-
dez.

Artigo 3. Renovación, modificación ou perda do título.

1. O título de familia numerosa deberase renovar ou 
deixar sen efecto cando varíe o número de membros da 
unidade familiar ou as condicións que deron motivo á 
expedición ou posterior renovación do título e isto supoña 
un cambio de categoría ou a perda da condición de fami-
lia numerosa, así como cando algún dos fillos deixe de 
reunir as condicións para figurar como membro da fami-
lia numerosa, aínda que isto non supoña modificación da 
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categoría en que esta está clasificada ou a perda de tal 
condición.

2. De acordo co previsto no artigo 17 da Lei 40/2003, 
do 18 de novembro, as persoas que formen parte de uni-
dades familiares ás cales se lles recoñecese o título de 
familia numerosa están obrigadas a lle comunicar á 
Administración autonómica competente, no prazo 
máximo de tres meses, as variacións a que se refire o 
punto anterior.

3. Correspóndelles ás comunidades autónomas 
desenvolver o procedemento administrativo para reno-
var, modificar ou deixar sen efecto o título de familia 
numerosa, incluíndo a determinación dos documentos 
que se deberán xuntar para acreditar que se manteñen, 
de ser o caso, todas as condicións que a Lei 40/2003, do 18 
de novembro, establece para ter dereito ao recoñece-
mento de tal condición.

4. En caso de desaparición ou extravío do título, 
poderase solicitar, da Administración que o expedise, un 
duplicado deste, de acordo co procedemento que esta 
estableza para tal efecto.

Artigo 4. Data de efectos.

1. Os beneficios concedidos ás familias numerosas 
producirán efectos desde a data da presentación da solici-
tude de recoñecemento ou renovación do título oficial, 
sempre que a resolución administrativa que se dite sexa 
favorable a tal recoñecemento ou renovación.

2. O título que recoñeza a condición de familia 
numerosa manterá os seus efectos durante todo o período 
a que se refire a concesión ou renovación e, en todo caso, 
até que se produza o feito causante que determine a 
modificación da categoría en que se encontre clasificada 
a unidade familiar ou deixen de concorrer as condicións 
exixidas para ter a consideración de familia numerosa, 
con independencia do prazo máximo establecido no 
artigo 17 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, para que se 
comuniquen á Administración competente as variacións 
na familia que supoñan modificación ou extinción do 
dereito ao título.

TÍTULO II

Beneficios

CAPÍTULO I

Beneficios sociais

Artigo 5. Bonificación de cotas da Seguridade Social 
pola contratación de coidadores en familias numero-
sas.

1. Para efectos do dereito á bonificación da achega 
do empregador á cotización ao réxime especial de empre-
gados de fogar pola contratación de coidadores en fami-
lias numerosas, establecida no artigo 9 da Lei 40/2003, 
terán a consideración de coidadores as persoas físicas ao 
servizo do fogar familiar cando o obxecto da súa relación 
laboral especial estea constituído por servizos ou activi-
dades prestados no fogar das familias numerosas que 
teñan oficialmente recoñecida tal condición ao abeiro da 
dita lei, e que consistan exclusivamente no coidado ou 
atención dos membros de tal familia numerosa ou de 
quen conviva no domicilio dela.

2. Para ter dereito á bonificación regulada no punto 
anterior, o empregador deberá acreditar ante a Dirección 
Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou 
Administración desta, correspondente ao domicilio fami-

liar, a condición de familia numerosa, así como os servi-
zos exclusivos do coidador aos membros da familia 
numerosa. Para tales efectos, xunto co título de familia 
numerosa xuntarase declaración asinada polo empre-
gado de fogar en tal sentido.

3. A bonificación quedará automaticamente en sus-
penso ou extinguirase cando deixen de concorrer tempo-
ral ou definitivamente as condicións establecidas para a 
súa concesión.

O empregador estará obrigado a comunicar ás depen-
dencias administrativas indicadas no punto anterior e no 
prazo de seis días contado desde a data en que se pro-
duza, calquera modificación na súa situación familiar que 
poida afectar o desfrute da bonificación. Os efectos da 
modificación, respecto da bonificación de cotas, serán 
desde o día primeiro do mes seguinte a aquel en que se 
produza tal modificación.

4. Para ter dereito á bonificación, o empregador 
deberá estar ao día no pagamento das cotas á Seguridade 
Social.

A falta de ingreso en prazo regulamentario das cotas 
da Seguridade Social determinará a perda automática 
desta bonificación respecto das cotas correspondentes a 
períodos non ingresados no dito prazo.

5. As bonificacións a que se refire este artigo serán 
financiadas, conxuntamente e con cargo aos orzamentos 
do Servizo Público Estatal de Emprego, nun 25 por cento, 
e da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, no 75 por 
cento restante.

Artigo 6. Prestacións familiares da Seguridade Social.

As prestacións familiares da Seguridade Social a que 
teñen dereito os membros das familias numerosas regu-
laranse pola lexislación específica da Seguridade Social.

CAPÍTULO II

Beneficios en materia de actividades e servizos públicos 
ou de interese xeral

SECCIÓN 1.ª BENEFICIOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Artigo 7. Dereitos de preferencia en relación coa conce-
sión de bolsas e axudas en materia educativa.

1. As convocatorias de bolsas preverán unha redu-
ción da renda familiar que se considerará por cada irmán 
da unidade familiar, incluíndo o solicitante, para aqueles 
solicitantes que pertenzan a familias numerosas oficial-
mente recoñecidas.

2. Nas convocatorias de axudas para a adquisición 
de libros e material didáctico nos niveis obrigatorios do 
ensino destinadas a alumnos matriculados en centros 
sostidos con fondos públicos establecerase un trato pre-
ferente para a súa adxudicación a alumnos integrantes de 
familias numerosas.

3. A puntuación no réxime de admisión de alumnos 
integrantes de familias numerosas en centros de educa-
ción infantil e en centros docentes sostidos con fondos 
públicos terá trato preferente, de acordo co que deter-
mine a Administración competente na normativa aplica-
ble.

Artigo 8. Exencións e bonificacións en taxas ou prezos 
públicos no ámbito educativo.

1. A exención ou bonificación de taxas ou prezos 
públicos establecidas para o ámbito educativo na alínea 
a) do punto 2 do artigo 12 da Lei 40/2003, do 18 de novem-
bro, deberanse solicitar expresamente do centro e orga-
nismo en que sexan devengados.
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2. A obtención do beneficio de exención ou bonifica-
ción de taxas e prezos a que se refire o punto anterior non 
poderá ser condicionada a prazos, porcentaxes ou requi-
sitos distintos aos exixidos a calquera alumno de réxime 
ordinario.

3. Procederá a exención ou bonificación de taxas e 
prezos no ámbito educativo cando se posúa a condición 
de beneficiario de familia numerosa ao comezo do curso 
académico ou escolar en que se deba aplicar. Se en tal 
data estivese o título en tramitación, poderanse obter os 
referidos beneficios acreditando no centro docente a pre-
sentación da solicitude de recoñecemento ou renovación, 
así como unha declaración xurada da categoría en que a 
familia numerosa queda clasificada. Se antes do 31 de 
decembro do ano en curso non se presenta a xustifica-
ción do título, anularanse automaticamente os beneficios 
concedidos e procederase ao aboamento do seu importe. 
Cando o título concedido fose de inferior categoría á 
declarada, deberase aboar a diferenza que corresponda.

4. A perda da condición de membro de familia 
numerosa e o cambio de categoría durante o curso acadé-
mico non alterará o desfrute e a contía do beneficio até a 
terminación deste.

5. Cando no alumno beneficiario de familia nume-
rosa concorresen outra ou outras causas de exención ou 
bonificación de taxas ou prezos públicos, acumularánse-
lle todas as vantaxes que non supoñan duplicación do 
mesmo beneficio.

Artigo 9. Subsidio por necesidades educativas especiais 
asociadas á discapacidade.

1. Terán dereito ao subsidio previsto no artigo 12.2.b) 
da Lei 40/2003, as familias numerosas que teñan recoñe-
cida oficialmente tal condición e estean constituídas por:

a) Un ou dous ascendentes con polo menos dous 
fillos, sexan ou non comúns, sempre que como mínimo 
un destes sexa discapacitado ou estea incapacitado para 
traballar.

b) Dous ou máis irmáns orfos de pai e nai, se un 
deles é discapacitado ou está incapacitado para traballar, 
que convivan e teñan unha dependencia económica entre 
eles.

2. De conformidade co disposto no artigo 2.5 da Lei 
40/2003, do 18 de novembro, entenderase por discapaci-
tado aquel que teña recoñecido un grao de minusvalidez 
igual ou superior ao 33 por cento, e por incapaz para tra-
ballar aquela persoa que teña reducida a súa capacidade 
de traballo nun grao equivalente ao de incapacidade per-
manente absoluta ou grande invalidez.

3. Para os efectos deste subsidio, os fillos ou irmáns 
orfos de pai e nai con discapacidade ou incapacitados 
para traballar deberán:

a) Ter necesidades educativas especiais asociadas á 
discapacidade acreditadas por un equipo ou departa-
mento, dependente da Administración educativa, que 
teña encomendada a avaliación psicopedagóxica ou polo 
correspondente certificado de minusvalidez.

Das referidas necesidades educativas especiais debe 
resultar a necesidade de recibir determinados apoios e 
atencións educativas específicas, segundo ditame 
expreso en tal sentido dos referidos equipos.

b) Estar escolarizados e seguir ensinanzas regradas 
non universitarias (incluíndo, de ser o caso, para estes 
efectos, a educación infantil) en centros ordinarios, en 
centros específicos ou en unidades de educación especial 
de centros ordinarios ou que escolaricen alumnos con 
necesidades educativas especiais que fosen creados ou 
autorizados definitivamente como tales polo Ministerio 
de Educación e Ciencia ou polo organismo correspon-
dente da comunidade autónoma respectiva.

Excepcionalmente, poderán ser beneficiarios aqueles 
alumnos con necesidades educativas especiais, debida-
mente valoradas polos equipos de orientación educativa 
e psicopedagóxica das administracións educativas, que 
non puidesen quedar escolarizados nos centros ou nas 
unidades a que se refire o punto anterior.

4. O subsidio por cada fillo ou irmán orfo de pai e 
nai, con necesidades educativas especiais asociadas á 
discapacidade, concederase, segundo cada caso, nas con-
tías que anualmente determine o Ministerio de Educación 
e Ciencia e para os seguintes conceptos:

a) Transporte escolar.
b) Transporte urbano, cando así se xustifique polo 

tipo de discapacidade do alumno e a distancia do domici-
lio familiar ao centro educativo.

c) Comedor escolar.

5. O recoñecemento do dereito, a xestión e o paga-
mento do subsidio correspóndelles aos órganos adminis-
trativos das comunidades autónomas ou, no caso das 
cidades de Ceuta e Melilla, ao Ministerio de Educación e 
Ciencia.

6. A regulación do subsidio e o seu financiamento 
correspóndenlle ao Ministerio de Educación e Ciencia.

SECCIÓN 2.ª BENEFICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE

Artigo 10. Bonificacións nos prezos dos servizos regula-
res de transporte interurbano de viaxeiros por 
estrada.

1. Os membros de familias numerosas que teñan 
recoñecida esta condición e o acrediten oficialmente 
terán dereito a reducións nos prezos dos servizos regula-
res permanentes de uso xeral de transporte de viaxeiros 
por estrada. As reducións serán do 20 e 50 por cento, 
segundo se trate de familias das categorías xeral ou espe-
cial.

2. Estes descontos non serán acumulables a outros 
que se poidan establecer sobre as tarifas.

Artigo 11. Bonificacións pola utilización de transporte 
por ferrocarril.

1. Os membros de familias numerosas que teñan 
recoñecida esta condición e o acrediten oficialmente 
terán dereito a reducións nas tarifas de transporte ferro-
viario de viaxeiros. As reducións serán do 20 e do 50 por 
cento, segundo se trate de familias das categorías xeral 
ou especial.

2. As anteriores reducións aplicaranse, tamén en 
idénticas contías, respecto do transporte de mobles e 
demais pertenzas por razón de cambio de domicilio.

3. Os descontos a que se refire este artigo non serán 
acumulables a outros que se poidan establecer sobre as 
tarifas.

4. Para teren dereito á aplicación dos descontos pre-
vistos neste artigo, os interesados deberán presentar, 
cando se lles solicite, o correspondente título oficial de 
familia numerosa ou documento que acredite de forma 
fidedigna tal condición e a categoría en que esta se clasi-
fica.

Artigo 12. Bonificacións pola utilización de liñas regula-
res de transporte marítimo.

1. Os membros das familias numerosas que teñan 
recoñecida oficialmente tal condición desfrutarán dunha 
redución do 20 por cento se están clasificadas na catego-
ría xeral e dun 50 por cento, na categoría especial, sobre 
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as tarifas pola utilización das liñas regulares de transporte 
marítimo de cabotaxe.

2. As anteriores bonificacións aplicaranse, tamén en 
idénticas contías, respecto do transporte de mobles e 
demais pertenzas por razón de cambio de domicilio, 
cando se realice dentro dos traxectos especificados no 
punto anterior.

3. O procedemento de inspección e control para o 
cumprimento de tales beneficios realizarase nos mesmos 
termos que establece o capítulo III do Real decreto 
1316/2001, do 30 de novembro, polo que se regula a boni-
ficación nas tarifas dos servizos regulares de transporte 
aéreo e marítimo para os residentes nas comunidades 
autónomas de Canarias, Illes Balears e cidades de Ceuta e 
Melilla, coas seguintes excepcións:

a) O prezo final do billete que aparece na letra g do 
punto 2 do artigo 10 do citado real decreto debe enten-
derse como a diferenza entre a tarifa cobrada e o importe 
da bonificación para familias numerosas.

b) En relación co requisito previo á expedición do 
billete, que aparece no punto 3 do artigo 10 do citado real 
decreto, debe entenderse que, tratándose de beneficia-
rios de bonificacións por familia numerosa, o empregado 
da empresa navieira ou da axencia deberá solicitar dos 
interesados a presentación do título oficial de familia 
numerosa ou do documento que acredite fidedignamente 
tal condición e a categoría en que se clasifica.

Artigo 13. Bonificacións pola utilización de transporte 
aéreo nacional.

1. Os membros das familias numerosas que teñan 
recoñecida oficialmente tal condición desfrutarán dunha 
redución do cinco por cento se están clasificadas na cate-
goría xeral e dun 10 por cento, na categoría especial, 
sobre as tarifas por servizos regulares nacionais de trans-
porte aéreo.

2. Para os efectos anteriores, o Ministerio de 
Fomento, no prazo máximo de seis meses desde a entrada 
en vigor deste regulamento, establecerá o procedemento 
que deberán aplicar as compañías aéreas para efectuar as 
bonificacións anteriormente citadas, e a súa posterior 
liquidación e control pola Dirección Xeral de Aviación 
Civil.

SECCIÓN 3.ª BENEFICIOS EN ACTIVIDADES DE OCIO E CULTURAIS

Artigo 14. Dereitos de preferencia no acceso a activida-
des de ocio do Instituto de Maiores e Servizos Sociais 
e bonificacións nas cotas que haxa que aboar.

1. Nas convocatorias de concesión de subvencións 
para os programas de turismo e termalismo para persoas 
con discapacidade, primarase a situación de pertenza a 
familia numerosa nas súas distintas categorías para a 
selección dos beneficiarios.

2. Nas convocatorias anuais de prazas para partici-
par nos programas de vacacións e termalismo social para 
maiores estableceranse cláusulas que favorezan o acceso 
a tales programas dos membros de familias numerosas.

3. Nas viaxes de turismo e quendas de termalismo 
para persoas con discapacidade subvencionadas polo 
Instituto de Maiores e Servizos Sociais, a cota que deben 
aboar os participantes reducirase nun 20 por cento para 
os membros de familias numerosas de categoría xeral e 
nun 50 por cento para os membros de familias numero-
sas de categoría especial.

Artigo 15. Bonificacións nos prezos dos centros e institu-
cións culturais de titularidade estatal.

1. Os membros de familias numerosas que teñan 
recoñecida tal condición terán dereito a que se lles apli-
que, como mínimo, unha redución do 50 por cento no 
prezo de entrada aos museos de titularidade estatal. Non 
obstante, garantirase a gratuidade do acceso a grupos 
familiares formados por polo menos un adulto e tres des-
cendentes (ou dous se un deles é discapacitado) incluídos 
no mesmo título de familia numerosa.

2. En todos os teatros e auditorios dependentes do 
Instituto Nacional de Artes Escénicas, cando os espectá-
culos representados sexan de produción propia, e nas 
salas de proxección dependentes do Instituto da Cinema-
tografía e das Artes Audiovisuais aplicaranse igualmente 
descontos no prezo das entradas, adquiridas no despacho 
de billetes, para os membros das familias numerosas, 
especialmente cando se trate de grupos familiares forma-
dos por polo menos un adulto e tres descendentes (ou 
dous se un deles é discapacitado) incluídos no título de 
familia numerosa.

3. Para ter dereito aos beneficios derivados do pre-
visto nos puntos anteriores será necesario que os intere-
sados se identifiquen mediante o correspondente título 
de familia numerosa ou documento que acredite fidedig-
namente tal condición.

4. As anteriores bonificacións establécense sen 
prexuízo da existencia doutras bonificacións, exencións e 
prezos reducidos establecidos de conformidade coa nor-
mativa vixente.

CAPÍTULO III

Acción protectora en materia de vivenda

Artigo 16. Beneficios xerais en materia de vivenda.

De conformidade co previsto no artigo 15 da Lei 
40/2003, do 18 de novembro, a Administración xeral do 
Estado, no ámbito das súas competencias, no marco do 
previsto na normativa que resulte aplicable, garantiralles 
ás familias numerosas os seguintes beneficios en relación 
co acceso á vivenda habitual:

1. Mellora das condicións para acceder ás axudas 
financeiras para as vivendas definidas neste artigo, 
mediante o establecemento dun coeficiente multiplicativo 
corrector dos ingresos familiares, especificamente aplica-
ble ás familias numerosas.

2. Establecemento de condicións especiais á subsi-
diación de préstamos convidos e demais axudas directas 
de carácter especial previstas para a promoción e adquisi-
ción de vivendas protexidas ou usadas.

3. Facilidades para o cambio a outra vivenda pro-
texida ou usada de maior superficie, cando se produza a 
ampliación do número de membros da familia nume-
rosa.

4. Facilidades para a adaptación da actual vivenda 
ou o cambio a outra vivenda que cumpra as condicións 
de accesibilidade adecuadas á discapacidade sobrevida 
que afecte un membro dunha familia numerosa cando a 
actual non as reúna.

5. Acceso preferente para as familias numerosas que 
formalicen un contrato de arrendamento ás subvencións 
ao aluguer previstas no Plan Estatal de Vivenda, sempre 
que cumpran os requisitos exixidos para poder acceder a 
estas.

6. Establecemento, de ser o caso, dunha superficie 
útil superior á máxima prevista para as vivendas suxeitas 
a réximes de protección pública, cando sexan destinadas 
para o seu uso como residencia habitual e permanente de 
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familias numerosas, de acordo co seu número de mem-
bros e necesidades.

Disposición adicional primeira. Colaboración administra-
tiva en materia estatística.

As comunidades autónomas remitirán periodicamente 
ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e recibirán, nos 
termos e prazos que de mutuo acordo se establezan, infor-
mación sobre os títulos de familia numerosa que expidan 
ou renoven, co fin de facilitar o seguimento estatístico des-
tes en todo o territorio nacional.

Disposición adicional segunda. Revisión de tarifas dos 
servizos regulares permanentes de uso xeral de trans-
porte de viaxeiros por estrada.

Na seguinte revisión de carácter xeral das tarifas dos 
servizos regulares permanentes de uso xeral de transporte 
de viaxeiros por estrada que se leve a cabo conforme o 
disposto no artigo 19.5 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de 
ordenación dos transportes terrestres, modificado polo 
artigo 80 da Lei 24/2001, do 27 de decembro, de medidas 
fiscais, administrativas e da orde social, engadirase un 0,07 
por cento como compensación pola redución ás familias 
numerosas que se aproba neste regulamento, de acordo 
co establecido no artigo 88.2 do Regulamento da Lei de 
ordenación dos transportes terrestres, aprobado polo Real 
decreto 1211/1990, do 28 de setembro.

Disposición adicional terceira. Aplicación nas cidades de 
Ceuta e Melilla.

Para os efectos deste regulamento, as referencias ás 
comunidades autónomas entenderanse tamén realizadas 
ás cidades de Ceuta e Melilla nos seus respectivos ámbitos 
competenciais.

Disposición transitoria única. Aplicación do beneficio de 
cotización por contratación de coidadores de familias 
numerosas.

O disposto no artigo 5 será aplicable, a partir do día 
primeiro do mes seguinte á entrada en vigor deste real 
decreto, ás relacións laborais dos coidadores en familias 
numerosas, celebradas con anterioridade á vixencia 
deste.

Disposición derradeira única. Habilitación competencial.

Este regulamento resulta de aplicación xeral ao abeiro 
do artigo 149.1.1.ª e 17.ª da Constitución.

Exceptúanse do anterior os artigos 7 a 16, ambos inclu-
sive, e a disposición adicional segunda, que resultan só de 
aplicación directa no ámbito da Administración xeral do 
Estado. 

MINISTERIO DE XUSTIZA
 839 REAL DECRETO 1608/2005, do 30 de decembro, 

polo que se aproba o Regulamento orgánico 
do corpo de secretarios xudiciais. («BOE» 17, 
do 20-1-2006.)

A promulgación da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decem-
bro, de modificación da Lei orgánica do poder xudicial, 
supuxo unha profunda transformación na organización 
da Administración de xustiza e na do persoal ao seu ser-
vizo.

A evolución nas formas de traballo das oficinas xudi-
ciais exixía unhas novas estruturas cun mellor deseño 

organizativo, necesario para prestar o servizo público de 
calidade que demandan os cidadáns.

Por outro lado, as oficinas xudiciais non foron alleas á 
realidade do Estado autonómico ao se producir un pro-
ceso de traspaso de funcións e servizos neste ámbito que 
se verá culminado nun futuro próximo e que fai precisa 
unha detallada delimitación dos ámbitos competenciais 
das distintas administracións implicadas, así como o esta-
blecemento de mecanismos de colaboración e coordina-
ción que aseguren a autonomía funcional e orgánica duns 
e doutros centros de decisión que conflúen na oficina 
xudicial e que recaen sobre unha mesma realidade.

Neste deseño optouse por un sistema flexible que 
permita que cada oficina xudicial, no marco dunha estru-
tura básica homoxénea en todo o territorio nacional, se 
adapte a calquera tipo de necesidades da Administración 
de xustiza, en que o criterio diferenciador que permite 
singularizala doutras organizacións administrativas é que 
a súa actividade está rexida principalmente por normas 
procesuais.

A oficina xudicial, como xénero, comprende, como 
especies, tanto as unidades procesuais de apoio directo 
como os servizos comúns procesuais. As primeiras asu-
men a tarefa de asistir de modo próximo os xuíces e 
maxistrados no exercicio das funcións que lles son pro-
pias, realizando as actuacións necesarias para o exacto e 
eficaz cumprimento das resolucións xudiciais. Pola súa 
parte, os servizos comúns procesuais son obxecto de 
especial regulación, enchendo o baleiro legal existente 
ata o momento, fomentando o seu desenvolvemento e 
especialización e establecendo un sistema que garanta un 
mellor goberno, particularmente naqueles casos en que, 
pola súa complexidade ou tamaño, resulta imprescindible 
a existencia de niveis intermedios.

Neste contexto organizativo, a figura do secretario 
xudicial adquire particular relevancia, e de aí que a men-
cionada Lei 19/2003, do 23 de decembro, de modificación 
da Lei orgánica do poder xudicial, lle dedique unha regu-
lación á parte do resto dos corpos de funcionarios ao 
servizo da Administración de xustiza, definindo con preci-
sión as súas funcións dentro da nova estrutura da oficina 
xudicial, atribuíndolle novas funcións procesuais, poten-
ciando as súas capacidades profesionais e asignándolle 
responsabilidades de coordinación coas administracións 
públicas competentes en materia de xustiza.

A lei antes mencionada configura o corpo de secreta-
rios xudiciais como un corpo superior xurídico e único, de 
carácter nacional, ao servizo da Administración de xustiza 
e dependente do Ministerio de Xustiza, ordenándoo 
xerarquicamente co fin de garantir unha maior eficacia na 
prestación do servizo. Tamén con este obxectivo e para a 
mellor estruturación do corpo, dótanse dunha nova defi-
nición e competencias os secretarios de goberno e créase 
a figura dos secretarios coordinadores provinciais, ambos 
con importantes funcións en relación cos secretarios 
xudiciais que dependen deles.

Así mesmo, a norma citada establece as liñas básicas 
do estatuto xurídico do corpo de secretarios xudiciais, nas 
cales se comprenden os sistemas e requisitos de acceso 
ao corpo; os dereitos individuais e colectivos e tamén os 
deberes dos secretarios xudiciais; as situacións adminis-
trativas; as incompatibilidades e prohibicións; os concep-
tos retributivos básicos e complementarios e a forma de 
establecemento das súas contías; os sistemas de provi-
sión de postos de traballo; a súa ordenación a través das 
relacións de postos de traballo e o réxime disciplinario. 
De igual maneira, establécese a previsión de ditar dispo-
sicións regulamentarias de desenvolvemento, e ordéna-
selle ao Goberno que aprobe o Regulamento orgánico do 
corpo de secretarios xudiciais na disposición derradeira 
primeira da Lei orgánica 19/2003, regulamento este no 
que se concretan de xeito pormenorizado todos e cada un 
de tales aspectos.


