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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3941

REIAL DECRET 278/2007, de 23 de febrer, sobre
bonificacions en la cotització a la Seguretat
Social respecte del personal investigador.
(«BOE» 48, de 24-2-2007.)

La disposició addicional vintena de la Llei 35/2006, de
28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels
impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i
sobre el patrimoni, autoritza el Govern perquè estableixi
bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social
corresponents al personal investigador que, amb caràcter
exclusiu, es dediqui a activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, a què es refereix
l’article 35 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de
març.
La dita Llei 35/2006 modifica el règim normatiu dels
incentius a la investigació i el desenvolupament i innovació tecnològica en canviar, d’una banda, la deducció per
aquestes activitats que s’aplica en l’actualitat en l’impost
sobre societats i, d’una altra, incorporar un nou incentiu
de naturalesa no tributària incompatible amb l’anterior,
que consisteix en la bonificació en la cotització a la Seguretat Social i que és objecte de desplegament amb el present Reial decret.
Aquest nou incentiu a la investigació ha demostrat un
bon funcionament en altres països de la Unió Europea en
què ja s’està aplicant i, a més, presenta uns altres avantatges enfront de l’incentiu de naturalesa tributària, ja que té
un efecte més directe i afavoreix la realització de l’activitat
i la contractació de treballadors a Espanya.
El present Reial decret desplega el règim normatiu
de les noves bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social i en regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació, les
exclusions, els requisits dels beneficiaris, el règim
d’incompatibilitats, el procediment d’opció, la identificació del personal davant la Seguretat Social, l’aplicació,
control i manteniment de les bonificacions, el reintegrament dels beneficis en cas d’incompliment dels requisits i
el finançament. Així mateix, el text normatiu inclou una
disposició addicional, una de transitòria i dues de finals.
En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda i dels ministres de Treball i Afers Socials i d’Indústria, Turisme i
Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23
de febrer de 2007,
DISPOSO:
Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret té per objecte establir una bonificació del 40 per cent en les aportacions empresarials a les
quotes de la Seguretat Social per contingències comunes
respecte del personal investigador que determina l’article
2, així com regular l’exercici de l’opció per l’aplicació
d’aquesta bonificació per part de les empreses dedicades
a activitats d’investigació i desenvolupament i innovació
tecnològica, a què es refereix l’article 35 del text refós de
la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
legislatiu 4/2004, de 5 de març.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. La bonificació que estableix el present Reial decret
es pot aplicar en la cotització relativa als treballadors
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inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització en el règim
general de la Seguretat Social que, amb caràcter exclusiu
i per la totalitat del seu temps de treball en l’empresa
dedicada a activitats d’investigació i desenvolupament i
innovació tecnològica, es dediquin a exercir les activitats
esmentades, tant si el seu contracte és de caràcter indefinit, com si és en pràctiques o de caràcter temporal per
obra o servei determinat. En aquest últim cas, el contracte
ha de tenir una durada mínima de tres mesos.
2. Als efectes del que estableix aquest Reial decret,
es considera investigació la indagació original planificada
que persegueixi descobrir nous coneixements i una comprensió millor en l’àmbit científic i tecnològic, i es considera desenvolupament l’aplicació dels resultats de la
investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement
científic per a la fabricació de nous materials o productes
o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de
materials, productes, processos o sistemes preexistents.
També es considera activitat d’investigació i desenvolupament la materialització dels nous productes o processos en un plànol, esquema o disseny, així com la creació
d’un primer prototip no comercialitzable i els projectes de
demostració inicial o projectes pilot, sempre que aquests
no es puguin convertir o utilitzar-se per a aplicacions
industrials o per a la seva explotació comercial.
Així mateix, es considera activitat d’investigació i desenvolupament el disseny i l’elaboració del mostrari per al
llançament de nous productes. A aquests efectes, s’entén
per llançament d’un nou producte la seva introducció en
el mercat i s’entén per nou producte aquell la novetat del
qual sigui essencial i no merament formal o accidental.
També es considera activitat d’investigació i desenvolupament la concepció de programari avançat, sempre
que suposi un progrés científic o tecnològic significatiu
mitjançant el desenvolupament de nous teoremes i algoritmes o mitjançant la creació de sistemes operatius i
llenguatges nous, o sempre que estigui destinat a facilitar
a les persones discapacitades l’accés als serveis de la
societat de la informació. No s’hi inclouen les activitats
habituals o rutinàries relacionades amb el programari.
3. Als efectes del que estableix aquest Reial decret,
es considera innovació tecnològica l’activitat el resultat
de la qual sigui un avenç tecnològic en l’obtenció de nous
productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es consideren nous els productes o
processos les característiques o aplicacions dels quals,
des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.
Aquesta activitat inclou la materialització dels nous
productes o processos en un plànol, esquema o disseny,
la creació d’un primer prototip no comercialitzable, els
projectes de demostració inicial o projectes pilot i els
mostraris tèxtils, sempre que no es puguin convertir o
utilitzar per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.
També s’hi inclouen les activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l’orientació
de solucions tecnològiques avançades dutes a terme per
centres d’innovació i tecnologia, reconeguts i registrats
com a tals de conformitat amb el Reial decret 2609/1996,
de 20 de desembre, pel qual es regulen els centres
d’innovació i tecnologia, amb independència dels resultats en què culminin.
Article 3. Exclusions.
El règim de bonificacions que regula el present Reial
decret no és aplicable en els supòsits següents:
a) Respecte dels empleats que destinin només part
de la seva jornada laboral a dur a terme activitats
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d’investigació, de desenvolupament o d’innovació tecnològica.
b) Respecte dels empleats que treballin per a empreses que porten a terme projectes d’investigació, de desenvolupament o d’innovació tecnològica, la tasca dels quals
consisteixi en activitats diferents de les que assenyala
l’article segon, com ara les d’administració, gestió de
recursos, màrqueting, serveis generals i direcció, entre
d’altres.
c) Respecte
dels
empleats
contractats
per
l’Administració General de l’Estat i els organismes que
regulen el títol III i les disposicions addicionals novena i
desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques o les corporacions locals i els
seus organismes públics, així com per altres ens públics
que estiguin totalment exempts de l’impost sobre societats.
d) Relacions laborals de caràcter especial que preveu l’article 2 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24
de març, o altres disposicions legals.
e) Respecte del personal contractat per empreses o
organismes la contractació del qual per a activitats
d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica estigui explícitament subvencionada o finançada
amb fons públics, sempre que aquest finançament
també inclogui les quotes empresarials a la Seguretat
Social.
Article 4. Requisits dels beneficiaris.
Els beneficiaris de les bonificacions que preveu aquest
Reial decret han de complir els requisits següents:
a) Trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. Si
durant el període de bonificació hi ha una falta d’ingrés
d’aquestes obligacions dins del termini reglamentari,
es produeix la pèrdua automàtica de les bonificacions
respecte de les quotes corresponents a períodes en els
quals les obligacions no s’hagin ingressat en el termini
esmentat.
b) No haver estat exclosos de l’accés als beneficis
derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la
comissió d’infraccions molt greus no prescrites, tot això
de conformitat amb el que preveu l’article 46.2 del text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost.
Article 5. Concurrència, quantia màxima i incompatibilitat de les bonificacions.
1. Les bonificacions aquí previstes poden ser compatibles amb aquelles a les quals es pugui accedir o que es
puguin estar gaudint per aplicació del Programa de
foment d’ocupació, sense que en cap cas la suma de les
bonificacions aplicables pugui superar el cent per cent de
la quota empresarial a la Seguretat Social.
Així mateix, en concurrència amb altres mesures de
suport públic establertes per a la mateixa finalitat, no
poden superar el 60 per cent del cost salarial anual corresponent al contracte que és objecte de bonificació.
2. L’exercici de l’opció a què es refereix l’article
següent és incompatible amb l’aplicació del règim de
deducció per activitats d’investigació i desenvolupament i
innovació tecnològica que estableix l’article 35 del text
refós de la Llei de l’impost de societats, aprovat pel Reial
decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.
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Article 6. Exercici de l’opció per les bonificacions en la
cotització a la Seguretat Social respecte del personal
investigador.
1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional vintena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, els
subjectes passius o contribuents poden optar per aplicar
una bonificació en la cotització a la Seguretat Social respecte del personal que amb caràcter exclusiu es dediqui a
activitats d’investigació i desenvolupament i innovació
tecnològica, sempre que alhora no estiguin aplicant el
règim de deducció per aquestes activitats a què es refereix l’article 35 del text refós de la Llei de l’impost sobre
societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5
de març.
2. L’exercici de l’opció s’ha de realitzar mitjançant
una comunicació adreçada a l’Administració tributària,
que s’ha d’efectuar en el penúltim mes anterior a l’inici
del període impositiu en què hagi de tenir efecte, i s’entén
prorrogada tàcitament en els períodes impositius successius, llevat que el subjecte passiu o contribuent hi renunciï. L’exercici d’aquesta opció és condició necessària per a
l’aplicació de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social esmentades a l’apartat anterior i té el caràcter
d’irrevocable per al període impositiu en el qual hagi de
tenir efecte.
Tractant-se de grups fiscals que hagin optat pel règim
tributari que preveu el capítol VII del títol VII del text refós
de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial
decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, l’opció que preveu
el paràgraf anterior, així com, si s’escau, la renúncia
corresponent, l’ha d’exercir la societat dominant mitjançant l’oportuna comunicació i ha de vincular totes les
societats integrants del grup fiscal.
3. La renúncia s’ha d’efectuar mitjançant una comunicació a l’Administració tributària en el penúltim mes
anterior al període impositiu en què hagi de tenir efecte.
4. Tant l’exercici de l’opció com la renúncia davant
l’Administració tributària s’han d’efectuar per mitjans
telemàtics.
Article 7. Comunicació de l’opció i de les bonificacions
practicades.
1. L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de
facilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, pel
procediment informàtic que oportunament acordin, la
relació d’empreses que han optat per l’aplicació de les
bonificacions en la cotització a la Seguretat Social perquè
compleixen els requisits que estableix aquest Reial decret.
Així mateix, ha de facilitar la relació d’empreses que,
havent optat per l’aplicació de les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social, modifiquin posteriorment la
seva opció i les deixin d’aplicar.
En els dos casos, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha d’informar de la data d’efectes de les opcions
realitzades pels empresaris.
2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de
remetre al Servei Públic d’Ocupació Estatal, amb caràcter
mensual, informació sobre les bonificacions practicades, i
hi ha de detallar el nombre de treballadors objecte de
bonificacions, amb les seves respectives bases de cotització i les deduccions aplicades com a conseqüència del
que preveu la present norma.
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Article 8. Identificació del personal investigador davant
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Les empreses que optin per la bonificació en la cotització a la Seguretat Social han d’identificar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social els treballadors
respecte dels quals es pretén aplicar les bonificacions
perquè es dediquen, amb caràcter exclusiu, a activitats
d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica,
d’acord amb el que estableix l’article 2 d’aquest Reial
decret.
La identificació s’ha d’efectuar:
a) En el cas de treballadors que ja figurin en situació
d’alta en l’empresa en la data d’efectes de l’opció per
l’aplicació de les bonificacions en la cotització, com a
sol·licitud de variació de dades que s’ha de presentar en
el termini que estableix l’article 32.3.2n del Reglament
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes,
baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de
gener.
b) En el cas de treballadors que siguin alta a partir de
la data d’efectes de l’opció per l’aplicació de les bonificacions en la cotització, en la sol·licitud d’alta del treballador
respectiu, dins el termini que estableix l’article 32.3.1r del
Reglament general abans esmentat.
Article 9. Aplicació i control de les bonificacions.
1. Les bonificacions les han d’aplicar les empreses
beneficiàries, una vegada complert el requisit previ
d’opció per aquesta mesura, amb caràcter automàtic, en
els documents de cotització corresponents, sense perjudici que la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Servei Públic
d’Ocupació Estatal en duguin a terme el control i la revisió.
2. Als efectes d’aplicació i control, les empreses
poden aportar a l’òrgan i els organismes que assenyala
l’apartat anterior un informe motivat emès pel Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, o per un organisme que hi
estigui adscrit, en els termes que estableix el Reial decret
1432/2003, de 21 de novembre, pel qual es regula l’emissió
de informes motivats relatius al compliment de requisits
científics i tecnològics, als efectes de l’aplicació i interpretació de deduccions fiscals per activitats d’investigació i
desenvolupament i innovació tecnològica, segons el que
estableix la disposició addicional única d’aquest Reial
decret.
Els informes motivats esmentats anteriorment vinculen l’Administració.
Article 10. Manteniment de bonificacions.
En el cas de successió d’empreses, en virtut del que
estableix l’article 44 del text refós de la Llei de l’Estatut
dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, el nou ocupador no perd el dret a
les bonificacions gaudides per l’anterior, si el personal
investigador continua exercint activitats d’investigació,
desenvolupament i innovació i el nou ocupador exerceix
l’opció d’aplicar les bonificacions que regula aquest Reial
decret.
Article 11. Reintegrament dels beneficis.
1. En els supòsits d’obtenció de les bonificacions
sense que es compleixin els requisits exigits, és procedent fer la devolució de les quantitats deixades d’ingressar
per bonificació en la cotització a la Seguretat Social amb
el recàrrec i els interessos de demora corresponents,
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segons el que estableixen les normes recaptadores en
matèria de Seguretat Social.
2. L’obligació de reintegrament que estableix el
paràgraf anterior s’entén sense perjudici del que preveu
el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en
l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de
4 d’agost.
Article 12. Finançament.
En el pressupost de l’Estat s’han d’habilitar els crèdits
necessaris per a la compensació al Servei Públic
d’Ocupació Estatal del cost liquidat en cada exercici per la
bonificació en la cotització a la Seguretat Social que estableix el present Reial decret.
Disposició addicional única. Modificació del Reial decret
1432/2003, de 21 de novembre, pel qual es regula
l’emissió de informes motivats relatius al compliment
de requisits científics i tecnològics, als efectes de
l’aplicació i interpretació de deduccions fiscals per
activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica.
S’introdueixen les modificacions següents en el Reial
decret 1432/2003, de 21 de novembre:
U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret té per objecte la regulació
del procediment d’emissió per part del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, o organisme que hi
estigui adscrit, dels informes motivats de caràcter
vinculant relatius al compliment dels requisits científics i tecnològics, als efectes de l’aplicació i interpretació de la deducció per activitats d’investigació i
desenvolupament i innovació tecnològica, prevista a
l’article 35 del text refós de la Llei de l’impost sobre
societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004,
de 5 de març, així com els efectes d’aplicació de les
bonificacions en la cotització a la Seguretat Social
respecte del personal investigador, previstes a la
disposició addicional vintena de la Llei 35/2006, de
28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de modificació parcial de les lleis
dels impostos sobre societats, sobre la renda de no
residents i sobre el patrimoni.»
Dos. S’afegeix a l’article 2 un nou apartat d) amb el
contingut següent:
«d) Informe motivat, relatiu al compliment dels
requisits científics i tecnològics del personal investigador, als efectes d’aplicar les bonificacions corresponents en la cotització a la Seguretat Social que
regula la disposició addicional vintena de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre
la renda de no residents i sobre el patrimoni.»
Tres. L’últim paràgraf de l’article 2 queda redactat de
la manera següent:
«Els informes motivats referents a les deduccions de l’impost sobre societats que regula aquest
Reial decret es poden emetre sobre les activitats i les
despeses i inversions associats a les activitats que
siguin presentades en el marc d’un projecte individualitzat.
L’informe motivat a què es refereix l’apartat d)
d’aquest article s’ha de limitar a acreditar que el
sol·licitant té personal, de nova contractació o ja
pertanyent a l’empresa, dedicat de manera exclu-
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siva i per la totalitat del seu temps de treball a activitats d’investigació i desenvolupament i innovació
tecnològica.»
Quatre. L’apartat primer de l’article 3 queda redactat
de la manera següent:
«1. Poden sol·licitar els informes motivats els
subjectes passius que vulguin practicar la deducció
fiscal per activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica que preveu l’article 35
del text refós de la Llei de l’impost sobre societats,
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de
març, i, si s’escau, per ser aportats a les consultes
vinculants i als acords previs de valoració que preveu la legislació vigent.
Així mateix, es poden sol·licitar informes motivats als efectes de l’aplicació de les bonificacions en
la cotització a la Seguretat Social respecte del personal investigador d’acord amb el que estableix
l’apartat d) de l’article 2.»
Cinc. L’apartat tercer de l’article 5 queda redactat de
la manera següent:
«3. Igualment, llevat dels supòsits i en els termes que s’estableixin mitjançant una ordre del
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, el sol·licitant
ha de presentar un informe tècnic de qualificació de
les activitats i identificació de les despeses i inversions associades a investigació i desenvolupament
o innovació, d’acord amb les definicions d’aquests
conceptes i els requisits científics i tecnològics que
preveu l’article 35 del text refós de la Llei de l’impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu
4/2004, de 5 de març, emès per una entitat degudament acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació
(ENAC).»
Sis. S’afegeix a l’article 5 un nou apartat cinquè amb
el contingut següent:
«5. Als efectes d’aplicació de les bonificacions
en la cotització a la Seguretat Social respecte del
personal investigador, les sol·licituds s’han de presentar mitjançant un escrit signat adreçat a l’òrgan
competent, d’acord amb el formulari normalitzat
que s’ha d’aprovar mitjançant una ordre del ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç (www.mityc.es).
Les sol·licituds s’han d’acompanyar d’un informe
tècnic d’acreditació del personal investigador, i és
aplicable el que preveu l’apartat 3 d’aquest article.»
Set. L’apartat primer de l’article 8 queda redactat de
la manera següent:
«1. L’òrgan competent ha d’emetre un informe
motivat sobre cada sol·licitud presentada, i n’ha de
separar, si s’escau, els continguts en investigació i
desenvolupament, de conformitat amb el que disposa l’article 35.1.a) del text refós de la Llei de
l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
legislatiu 4/2004, de 5 de març, o en innovació tecnològica, d’acord amb el que preveu l’article 35.2.a)
de la mateixa Llei. En el cas dels informes motivats
a què es refereixen els paràgrafs a) i c) de l’article 2
d’aquest Reial decret, s’ha de detallar la identificació
de les despeses i inversions associats amb cada
contingut que mereixin aquestes qualificacions.
L’informe motivat l’ha de notificar a l’interessat
l’òrgan competent, i se n’ha de remetre una còpia a
l’Administració tributària.
En el cas de l’informe al qual es refereix el
paràgraf d) de l’article 2, als efectes d’aplicació de
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les bonificacions en la cotització a la Seguretat
Social respecte del personal investigador, s’ha
d’emetre un informe motivat en què s’indiquin el
nom, càrrec i titulació de les persones de l’empresa
dedicades exclusivament i per la totalitat del seu
temps de treball a dur a terme activitats d’investigació
i desenvolupament i innovació tecnològica.»
Disposició transitòria única. Exercici de l’opció per la
bonificació en la cotització a la Seguretat Social respecte del personal investigador, per als subjectes passius o contribuents els períodes impositius dels quals
s’iniciïn entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2007.
1. Els subjectes passius o contribuents que vulguin
optar per la bonificació que regula aquest Reial decret,
per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el
31 de maig de 2007, disposen per exercir aquesta opció
des de l’endemà de la data de la publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» fins al 30 d’abril de 2007.
2. Exercida l’opció, la bonificació es pot aplicar a
totes les cotitzacions corresponents al període impositiu
al qual es refereix aquesta opció, sempre que s’hagi complert el requisit d’identificació que estableix l’article 8
d’aquest Reial decret.
Si s’han satisfet quotes a les quals sigui aplicable la
bonificació, sense haver-la pogut practicar com a conseqüència de l’ingrés d’aquestes quotes abans de la data
de l’opció a què refereix l’apartat 1, es pot sol·licitar de la
Tresoreria General de la Seguretat Social la devolució de
la part de les quotes objecte de la bonificació.
Disposició final primera. Facultats d’aplicació i desplegament.
Es faculta els ministres d’Economia i Hisenda, de Treball i Afers Socials i d’Indústria, Turisme i Comerç, en els
seus àmbits de competència respectius, per dictar les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que estableix aquest Reial decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor el mateix dia de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 23 de febrer de 2007.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ORDRE SCO/401/2007, de 20 de febrer, per
la qual es modifica l’annex del Reial decret
2107/1996, de 20 de setembre, pel qual
s’estableixen les normes d’identitat i puresa
dels colorants utilitzats en els productes alimentaris. («BOE» 50, de 27-2-2007.)

El Reial decret 2107/1996, de 20 de setembre, pel qual
s’estableixen les normes d’identitat i puresa dels colorants utilitzats en els productes alimentaris, determina, a
la part B de l’annex, els criteris específics de puresa apli-

