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5. Relación informatizada dos seguintes datos, de 
acordo cos formatos descritos no manual correspondente 
que se encontra na páxina da internet do Ministerio de 
Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño:

Datos da entidade: CIF, nome, forma xurídica, enderezo, 
código postal, municipio segundo o INE, provincia, comu-
nidade autónoma, Estado membro, teléfono, fax, correo 
electrónico, ámbito de actuación.

Datos dos socios: número de socio, NIF ou CIF, nome, 
Estado membro, data de alta, tipo de socio produtor ou 
non produtor, produtos para os que se encontra asociado 
na organización.

Datos dos efectivos produtivos: Estado membro, 
comunidade autónoma, provincia, municipio, agregado, 
zona, polígono, parcela, recinto e a súa superficie (datos de 
acordo co SIXPAC). Indicarase tamén o subrecinto (termo 
empregado para indicar que no mesmo recinto pode haber 
varios cultivos de produtos diferentes nun momento deter-
minado, xa sexa do mesmo produtor ou de distintos pro-
dutores) e a súa superficie, data de alta, colleita, produto, 
superficie de cultivo e produción estimada.

A produción de cada superficie cultivada obterase 
como se especifica nas letras a) ou b) do número 4 do 
artigo 5.

6. Programa de actuación, aprobado pola asemblea 
xeral da entidade ou da sección ou grupo de produtores ou 
pola xunta xeral de accionistas, que conterá, como mínimo, 
as seguintes cuestións:

Regras de coñecemento da produción.
Regras de produción.
Regras de comercialización e forma de liquidación aos 

socios.
Regras de cultivo e xestión dos materiais usados res-

pectuosos co ambiente.

7. Un Plan de Recoñecemento que comprenderá, polo 
menos, os elementos sinalados no número 3 da disposi-
ción adicional única deste real decreto. 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 19350 REAL DECRETO 1918/2008, do 21 de novem-

bro, polo que se modifica o Real decreto 
1621/2005, do 30 de decembro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 40/2003, do 18 
de novembro, de protección ás familias nume-
rosas. («BOE» 289, do 1-12-2008.)

O Real decreto 1621/2005, do 30 de decembro, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei 40/2003, do 18 de 
novembro, de protección ás familias numerosas, ten 
como finalidade permitir dar plena efectividade á acción 
protectora dispensada ás familias numerosas no ámbito 
da Administración xeral do Estado.

De acordo coa sentenza ditada pola Sala do Conten-
cioso Administrativo do Tribunal Supremo, o día 19 de 
febreiro de 2008 (BOE número 187, do 4 de agosto de 2008), 
pola que se estima parcialmente o recurso interposto con-
tra algunhas das disposicións do citado regulamento, e 
que se refire á anulación da imposibilidade de acumular 
descontos en materia de transporte por estrada e ferroca-
rril, así como á eliminación de que se limiten as axudas 
para libros e material didáctico a alumnos matriculados en 

centros sostidos con fondos públicos, foron declarados 
nulos o inciso final do artigo 7.2, o número 2 do artigo 10 e 
o número 3 do artigo 11. Por iso, procédese a dar nova 
redacción ao número 3 do artigo 11, ocasión que se apro-
veita tamén para reaxustar a numeración e consolidar o 
texto, resultante da sentenza, dos artigos 7 e 10.

Na tramitación do proxecto emitiu informe o Ministe-
rio de Administracións Públicas, requisito previsto no 
artigo 24.3 da Lei do Goberno.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Educa-
ción, Política Social e Deporte e de Fomento, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 21 de novembro de 
2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 1621/2005, 
do 30 de decembro, polo que se aproba o Regula-
mento da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protec-
ción ás familias numerosas.

Modifícase o artigo 11.3 e reaxústase o texto dos arti-
gos 7.2 e 10 do Regulamento da Lei 40/2003, do 18 de 
novembro, de protección ás familias numerosas, que 
quedan redactados como segue a continuación:

Un. O número 2 do artigo 7 queda redactado como 
segue:

«2. Nas convocatorias de axudas para a adqui-
sición de libros e material didáctico nos niveis obri-
gatorios do ensino, establecerase un trato prefe-
rente para a súa adxudicación a alumnos integrantes 
de familias numerosas.»

Dous. No número 1 do artigo 10 suprímese a nume-
ración, quedando ese artigo só cunha única alínea, cuxo 
texto é o mesmo que tiña con anterioridade:

«Os membros de familias numerosas que teñan 
recoñecida esta condición e o acrediten oficialmente 
terán dereito a reducións nos prezos dos servizos 
regulares permanentes de uso xeral de transporte 
de viaxeiros por estrada. As reducións serán do 20 e 
50 por 100, segundo se trate de familias das catego-
rías xeral ou especial.»

Tres. O número 3 do artigo 11 sobre bonificacións 
pola utilización de transporte por ferrocarril, queda redac-
tado como segue:

«3. Para os efectos anteriores, o Ministerio de 
Fomento establecerá o procedemento que deberán 
aplicar as empresas ferroviarias afectadas polo dis-
posto neste artigo para efectuar as bonificacións 
anteriormente citadas e a súa posterior liquidación e 
control pola Dirección Xeral de Ferrocarrís.»

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 21 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 


