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3.1. Energia

3.1.1. Generadors de vapor de capacitat igual o infe-
rior a 20 t/h de vapor i generadors de calor de 
potència igual o inferior a 2.000 tèrmies/h. Si 
diversos equips aïllats formen part d’una 
instal·lació o si diverses instal·lacions aïllades 
desemboquen en una sola xemeneia comuna, 
s’aplica a aquests efectes la suma de les 
potències dels equips o instal·lacions aïllats

3.1.2. Producció de gas pobre, de gasogen o d’aigua
3.2. Mineria

3.2.1. Instal·lacions de tractament de pedres, còdols 
i altres productes minerals (piconament, 
esmicolatge, trituració, polvorització, moli-
nada, tamisatge, cribratge, mescla, neteja, 
ensacada) quan la capacitat és superior a 
200.000 Tm/a

3.2.2. Tallament, serrada i poliment per mitjans 
mecànics de roques i pedres naturals

3.3. Siderúrgia i fosa

3.3.1. Tractaments tèrmics de metalls ferris i no fer-
ris

3.3.2. Operacions de modelatge i tractament d’are-
nes de fosa i altres matèries de modelatge

3.3.3. Forns de conformació de planxes i perfils
3.4. Metal·lúrgia no fèrria

3.4.1. Refinació de metalls en forns de reverber a 
excepció del plom i coure

3.4.2. Fabricació de silicoaliatges, excepte ferrosilici, 
quan la potència del forn és igual o inferior a 
100 kW

3.5. Transformats metàl·lics (cap)
3.6. Indústries químiques i connexes

3.6.1. Producció de clorur i nitrat de ferro
3.6.2. Producció de compostos de cadmi, zinc, crom, 

magnesi, manganès i coure
3.6.3. Producció d’aromàtics nitrats
3.6.4. Producció d’àcids fòrmic, acètic, oxàlic, adípic, 

làctic, salicílic, maleic i ftàlic
3.6.5. Producció d’anhídrids, acètic, maleic i ftàlic
3.6.6. Fabricació de productes detergents
3.6.7. Producció de cel·luloide i nitrocel·lulosa
3.6.8. Producció de pintures, vernissos i laques
3.6.9. Recuperació de plata per tractament de pro-

ductes fotogràfics
3.6.10. Fosa de resines
3.6.11. Oxidació d’olis vegetals
3.7. Indústria tèxtil

3.7.1. Rentatge i cardada de llana
3.7.2. Fabricació de feltres i buates
3.8. Indústria alimentària

3.8.1. Torrada i torrefacció de cacau, cafè, malta, 
xicoira i altres succedanis del cafè

3.8.2. Preparació de productes opoteràpics i d’ex-
tractes o concentrats de carns, peix i altres 
matèries animals

3.8.3. Fregidories industrials de productes alimenta-
ris (peixos, patates, etc.) a les aglomeracions 
urbanes

3.9. Indústria de la fusta, suro i mobles
3.9.1. Fabricació de taulers aglomerats i de fibres
3.10. Indústria de materials per a la construcció
3.10.1. Centrals de distribució de ciments a granel. 

Ensacada de ciments

3.10.2. Fabricació de productes de fibrociment
3.11. Indústria de la pell, cuir i calçat (cap)
3.12. Indústries fabrils i activitats diverses
3.12.1. Aplicació sobre qualsevol suport (fusta, cuir, 

cartró, plàstics, fibres sintètiques, teixit, feltre, 
metalls, etc.) d’asfalt, materials bituminosos o 
olis asfàltics, de vernissos grassos i olis asse-
cants per a l’obtenció de paper recobert, tei-
xits recoberts (hules, cuirs artificials, teles i 
papers oleaginosos i linòleums)

3.13. Activitats agrícoles i agroindustrials
3.13.1. Emmagatzematge de bagàs i oruxos fermen-

tables de fruits

 19745 LLEI 35/2007, de 15 de novembre, per la qual 
s’estableix la deducció per naixement o adop-
ció en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i la prestació econòmica de pagament 
únic de la Seguretat Social per naixement o 
adopció. («BOE» 275, de 16-11-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 39 de la Constitució espanyola ordena als poders 
públics assegurar una protecció adequada a la família, en 
els àmbits social, econòmic i jurídic. Es tracta de principis 
programàtics que se situen en la mateixa línia d’altres decla-
racions contingudes en diferents instruments internacio-
nals, entre els quals hi ha la Carta dels Drets Fonamentals de 
la Unió Europea o la Carta Social Europea, que consideren la 
família com un element essencial de la societat, que té dret 
a una protecció, en els plans jurídic, econòmic i social, per 
aconseguir el seu desenvolupament.

En el marc de la protecció a la família, el sistema de la 
Seguretat Social preveu unes prestacions econòmiques 
per fill o menor acollit a càrrec, la quantia de les quals està 
en funció de l’edat i les circumstàncies dels fills. De la 
mateixa manera, la legislació fiscal regula determinats 
beneficis, que tenen relació amb les càrregues familiars, 
tant pel que fa a la determinació de la base liquidable, en 
funció de l’aplicació del «mínim familiar», com a l’establi-
ment d’una deducció de maternitat, a favor de les perso-
nes donades d’alta a la Seguretat Social que tinguin a 
càrrec un menor de 3 anys.

No obstant això, el Govern ha considerat necessari 
complementar aquestes prestacions i incrementar el 
suport atorgat al nostre país a la família, atès que aquesta 
funció social és una àrea que mereix una protecció priori-
tària. El nostre país s’enfronta a unes previsions d’impor-
tant envelliment de la població, que han motivat que 
s’hagin intentat millorar les condicions de les famílies en 
què es produeixen nous naixements o adopcions, bus-
cant amb això respondre a llarg termini a aquesta tendèn-
cia de la població. Aquesta finalitat ha motivat que s’exi-
geixi a les persones beneficiàries de la nova prestació una 
residència efectiva en el territori espanyol durant almenys 
els dos anys anteriors al naixement o l’adopció.

El contingut de la present norma tracta de contribuir a 
l’objectiu anterior establint una nova prestació per naixe-
ment o adopció de fill, que consisteix en un pagament 
únic amb la finalitat de compensar en part les grans des-
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peses que ocasiona el nou ésser, especialment en la pri-
mera etapa de la seva vida. Aquesta nova prestació té una 
doble naturalesa. Per a les persones que realitzin una acti-
vitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin dona-
des d’alta a la Seguretat Social en el moment del naixe-
ment o l’adopció, o hagin percebut en el període impositiu 
anterior rendiments o guanys de patrimoni, subjectes a 
retenció o ingrés a compte, o rendiments d’activitats eco-
nòmiques pels quals s’hagin efectuat els pagaments frac-
cionats corresponents, la prestació adquireix el caràcter 
de benefici fiscal i minora la quota diferencial de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, i es pot percebre 
de forma anticipada. Per contra, de forma subsidiària, per 
a les persones que no tenen dret al benefici fiscal damunt 
indicat perquè no es troben en la situació descrita, el 
pagament adquireix la naturalesa de prestació de Segure-
tat Social, en la modalitat no contributiva.

La nova prestació és compatible amb l’actual deduc-
ció per maternitat regulada en l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, si bé les dues prestacions responen 
a finalitats diferents; mentre que l’última busca fomentar 
la incorporació de la dona al mercat laboral, la primera 
intenta compensar les despeses ocasionades per la incor-
poració d’un nou fill a la unitat familiar. La nova prestació 
també és compatible amb les prestacions per fill a càrrec 
o per naixement o adopció del tercer fill o successius, 
com també amb la corresponent prestació per part o 
adopció múltiples de la Seguretat Social.

Atesa la diferent naturalesa dels beneficis que esta-
bleix aquesta Llei, també és diferent la cobertura finan-
cera d’aquests beneficis, que, respecte de la deducció fis-
cal, recau en la part estatal de la quota de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, mentre que, en el ves-
sant de prestació no contributiva de Seguretat Social, es 
finança per aportacions de l’Estat al pressupost de la 
Seguretat Social, d’acord amb les previsions que conté 
l’article 86 de la Llei general de la Seguretat Social.

Amb aquesta mesura es complementa, en l’àmbit de 
les ajudes a la família, el conjunt d’instruments que al llarg 
de la legislatura s’han anat aprovant per facilitar la concili-
ació de la vida personal, familiar i laboral de les persones i 
compensar, en certa manera, les despeses ocasionades a 
la llar familiar, entre els quals convindria destacar la impor-
tant elevació dels mínims personals i familiars en la nova 
Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Finalment, la coordinació entre el Govern d’Espanya i 
les comunitats autònomes ha de facilitar una integració 
efectiva de les polítiques de suport a la família de les dife-
rents administracions, que, a més d’altres objectius, per-
meti garantir als nuclis familiars que se situïn al voltant 
del llindar de la pobresa, a través de l’actuació conjunta 
dels serveis i de les prestacions econòmiques, que el nai-
xement o l’adopció de fills no empitjora la seva renda 
disponible i el seu benestar. A aquests efectes, s’ha de fer 
una avaluació de la situació del col·lectiu assenyalat com 
també dels elements de reforç necessaris en l’acció 
pública.

Article 1. Objecte.

Aquesta Llei té per objecte regular una nova deducció 
fiscal en l’impost sobre la renda de les persones físiques i 
una nova prestació no contributiva de la Seguretat Social 
pel naixement o l’adopció de fills.

Article 2. Persones beneficiàries.

1. Són persones beneficiàries del que disposa 
aquesta Llei:

a) En cas de naixement, la mare, sempre que el nai-
xement s’hagi produït en territori espanyol. En els supò-
sits de mort de la mare sense que s’hagi sol·licitat la pres-
tació o la percepció anticipada de la deducció, n’és 
beneficiari l’altre progenitor.

b) En els casos d’adopció per persones de diferent 
sexe, la dona, sempre que l’adopció l’hagi constituït o 
reconegut una autoritat espanyola competent. En els 
supòsits de mort de la dona sense que s’hagi sol·licitat la 
prestació o la percepció anticipada de la deducció, n’és 
beneficiari l’altre adoptant.

Si les persones adoptants són persones del mateix 
sexe, la que totes dues determinin de comú acord, sem-
pre que l’adopció l’hagi constituït o reconegut una autori-
tat espanyola competent.

Si l’adopció l’efectua una sola persona, aquesta, sem-
pre que l’hagi constituït o reconegut una autoritat espa-
nyola competent.

2. En qualsevol dels supòsits indicats a l’apartat 
anterior, és un requisit necessari que la persona benefici-
ària hagi residit de forma legal, efectiva i continuada en 
territori espanyol durant almenys els dos anys immedia-
tament anteriors al fet del naixement o l’adopció.

La situació de residència es determina per a les perso-
nes que, tot i complir els requisits anteriors, no tinguin la 
nacionalitat espanyola, d’acord amb el que disposen la 
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, els 
tractats internacionals i els convenis que s’estableixin 
amb el país d’origen.

3. En cap cas és persona beneficiària l’adoptant 
quan es produeixi l’adopció d’un menor per una sola per-
sona i subsisteixi la pàtria potestat d’un dels progenitors.

Article 3. Instrumentació i import.

Les persones beneficiàries a què es refereix l’article 2 
d’aquesta Llei, per cada fill nascut o adoptat, tenen dret a:

a) Una deducció de 2.500 euros anuals en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques aprovat per 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 resi-
dents i sobre el patrimoni, quan, sent contribuent d’aquest 
impost, es doni alguna de les circumstàncies següents:

– que realitzi una activitat per compte propi o d’altri 
per la qual estigui donat d’alta en el règim corresponent 
de la Seguretat Social o mutualitat en el moment del nai-
xement o l’adopció.

– que hagi obtingut durant el període impositiu ante-
rior rendiments o guanys de patrimoni, subjectes a reten-
ció o ingrés a compte, o rendiments d’activitats econòmi-
ques pels quals s’hagin efectuat els corresponents 
pagaments fraccionats.

Aquesta deducció es pot percebre de forma anticipada 
i s’aplica amb càrrec al tram estatal de l’impost.

b) Una prestació no contributiva de la Seguretat 
Social de 2.500 euros, en el supòsit que no es compleixin 
els requisits establerts a la lletra a) anterior.

Article 4. Termini i procediment per a la sol·licitud.

1. La sol·licitud de la percepció de forma anticipada 
de la deducció en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques o de la prestació no contributiva de la Seguretat 
Social es pot efectuar a partir de la inscripció del descen-
dent en el Registre Civil.

2. La sol·licitud de l’interessat implica el seu consen-
timent per a l’accés, el tractament i la comunicació de les 
dades de caràcter personal que siguin necessàries per 
exercir les funcions dels òrgans administratius encarre-
gats de la tramitació dels procediments de gestió i inspec-
ció relatius a la deducció en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i de la prestació no contributiva de la 
Seguretat Social regulats en aquesta Llei, de conformitat 
amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la 
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Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 juny.

3. El ministre d’Economia i Hisenda i el ministre de 
Treball i Afers Socials han d’establir el procediment i les 
condicions per tenir dret a la percepció de forma antici-
pada de la deducció en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques o la prestació no contributiva de la 
Seguretat Social.

Article 5. Competència per a la gestió i administració de 
la prestació no contributiva de la Seguretat Social.

Correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, 
a través del seu director general, la gestió i administració 
de la prestació no contributiva a què es refereix la lletra b) 
de l’article 3. Tant aquesta competència com la resolució 
de la reclamació prèvia a la via judicial poden ser objecte 
de delegació en els òrgans de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, amb els efectes de l’article 13 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i els requisits, referits als òrgans delegats, de 
l’apartat quart de la disposició addicional tretzena de la 
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat.

Disposició addicional primera. Naixements i adopcions 
que donen dret a la present ajuda.

El que disposa aquesta Llei només és aplicable res-
pecte dels naixements que s’hagin produït a partir de l’1 
de juliol de 2007, i de les adopcions que s’hagin constituït 
a partir de la data esmentada.

Disposició addicional segona. Contribuents als quals és 
aplicable la normativa foral de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques.

Els contribuents als quals són aplicables les normes 
forals de Navarra o del País Basc en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques que compleixin els requi-
sits que estableix l’article 2 d’aquesta Llei, tenen dret a la 
prestació no contributiva de la Seguretat Social que pre-
veu l’article 181.d) del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny.

Disposició addicional tercera. Coordinació amb les 
comunitats autònomes.

En el marc de les polítiques familiars, el Govern ha 
d’impulsar la coordinació amb les comunitats autònomes 
en la determinació de les circumstàncies associades a les 
ajudes familiars i en la integració de les polítiques de la 
Seguretat Social amb les d’aquestes comunitats, a fi 
d’aconseguir un grau d’eficàcia més gran en la consecu-
ció dels objectius comuns, respectant en tot cas el marc 
competencial de les comunitats autònomes.

Disposició addicional quarta. Polítiques tendents a l’es-
colarització de zero a tres anys.

En el marc de les polítiques estatals, sempre amb res-
pecte al marc competencial de les comunitats autònomes, 
el Govern ha d’impulsar polítiques tendents a desenvolu-
par l’escolarització de zero a tres anys.

Disposició addicional cinquena. Polítiques tendents al 
desenvolupament de la conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar.

En el marc de les polítiques estatals, sempre amb res-
pecte al marc competencial de les comunitats autònomes, 
el Govern ha d’impulsar polítiques tendents a desenvolu-
par la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

Disposició addicional sisena. Perspectiva de gènere.

En el disseny, l’aplicació i l’avaluació de les polítiques 
familiars s’ha de potenciar la perspectiva de gènere.

Disposició addicional setena. Convenis de finançament 
de centres i serveis que possibilitin la xarxa d’escoles 
infantils en el tram de zero a tres anys.

A partir dels pressupostos generals de l’Estat de 2008 
s’han d’incrementar substancialment les partides destina-
des a finançar, mitjançant un conveni entre l’Administració 
de l’Estat i les comunitats autònomes i altres administraci-
ons, les noves inversions i la posada en marxa de nous cen-
tres i serveis que possibilitin l’extensió i generalització de la 
xarxa d’escoles infantils en el tram de zero a tres anys.

Disposició transitòria única. Comunicacions presenta-
des abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Les comunicacions de naixements o adopcions pre-
sentades abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per 
les persones que compleixin els requisits que estableix la 
mateixa Llei o pels seus representants legals tenen la con-
sideració de sol·licituds d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 4 d’aquesta Llei, i s’entenen formulades des de la data 
en què entri en vigor.

Disposició final primera. Modificacions 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 dels 
no residents i sobre el patrimoni.

U. S’afegeix un punt z) a l’article 7 de la Llei, en els 
termes següents:

«z) Les prestacions i ajudes familiars percebu-
des de qualsevol de les administracions públiques, 
ja siguin vinculades a naixement, adopció, acolli-
ment o cura de fills menors.»

Dos. S’afegeix un nou article 81 bis, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 81 bis. Deducció per naixement o adopció.

1. Els contribuents a què es refereix l’article 2 
de la Llei 35/2007, de 15 de novembre, poden mino-
rar la quota diferencial d’aquest impost en 2.500 
euros anuals per cada fill nascut o adoptat en el perí-
ode impositiu, sempre que compleixin qualsevol de 
les condicions següents:

a) que realitzin una activitat per compte propi o 
d’altri per la qual estiguin donats d’alta en el règim 
corresponent de la Seguretat Social o mutualitat en 
el moment del naixement o l’adopció.

b) que hagin obtingut durant el període impo-
sitiu anterior rendiments o guanys de patrimoni, 
subjectes a retenció o ingrés a compte, o rendiments 
d’activitats econòmiques pels quals s’hagin efectuat 
els corresponents pagaments fraccionats.

La deducció s’ha de practicar en el període impo-
sitiu en què s’hagi inscrit el descendent en el Regis-
tre Civil.

2. Es pot sol·licitar a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària l’abonament de la deducció de 
forma anticipada i, si s’escau, pot cedir a l’altre pro-
genitor o adoptant que compleixi els requisits que 
preveu l’article 2.2 de la Llei 35/2007, de 15 de 
novembre, el dret al cobrament una vegada li sigui 
reconegut. S’entén que no hi ha transmissió lucra-
tiva a efectes fiscals per aquesta cessió.

Quan es percebi la deducció de forma anticipada 
no s’ha de minorar la quota diferencial de l’impost.

3. En cap cas es té dret a aquesta deducció quan, 
en relació amb el mateix naixement o adopció, ja hagi 
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percebut la prestació a què es refereix la lletra b) de 
l’article 3 de la Llei 35/2007, de 15 de novembre.»

Tres. Es modifica l’article 103, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 103. Devolució derivada de la normativa 
del tribut.

1. Quan la suma de les retencions, ingressos a 
compte i pagaments fraccionats d’aquest impost, així 
com de les quotes de l’impost sobre la renda de no resi-
dents a què es refereix el paràgraf d) de l’article 79 
d’aquesta Llei i, si s’escau, de les deduccions que preve-
uen els articles 81 i 81 bis d’aquesta Llei, sigui superior 
a l’import de la quota resultant de l’autoliquidació, l’Ad-
ministració tributària, si és procedent, ha de practicar 
una liquidació provisional dins els sis mesos següents 
al final del termini establert per presentar la declaració.

Quan la declaració s’hagi presentat fora de termini, 
els sis mesos a què es refereix el paràgraf anterior s’han 
de computar des de la data de la seva presentació.

2. Quan la quota resultant de l’autoliquidació o, 
si s’escau, de la liquidació provisional, sigui inferior 
a la suma de les quantitats efectivament retingudes 
i dels pagaments a càrrec d’aquest impost realitzats, 
així com de les quotes de l’impost sobre la renda de 
no residents a què es refereix el paràgraf d) de l’arti-
cle 79 d’aquesta Llei i, si s’escau, de les deduccions 
que preveuen els articles 81 i 81 bis d’aquesta Llei, 
l’Administració tributària ha de retornar d’ofici l’ex-
cés sobre l’esmentada quota, sense perjudici de 
practicar les liquidacions ulteriors, provisionals o 
definitives, que siguin procedents.»

Quatre. S’afegeix una nova disposició addicional vint-
i-sisena, que queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional vint-i-sisena. Deducció per 
naixement o adopció en el període impositiu de 
2007.

El que preveuen els articles 81 bis i 103 d’aquesta 
Llei només és aplicable respecte dels naixements 
que s’hagin produït a partir de l’1 de juliol de 2007, i 
de les adopcions que s’hagin constituït a partir de la 
data esmentada.»

Disposició final segona. Modificacions de la Llei general 
de la Seguretat Social, text refós aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

U. Es modifica el paràgraf b) de l’article 181, en els 
termes següents:

«b) Una prestació econòmica de pagament 
únic a un tant alçat per naixement o adopció de fill, 
en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i 
en els casos de mares discapacitades.»

Dos. S’afegeix un nou paràgraf d) a l’article 181, amb 
la redacció següent:

«d) Una prestació econòmica de pagament 
únic per naixement o adopció de fill.»

Tres. Es modifica el primer paràgraf de la lletra c) de 
l’apartat 1 de l’article 182, en els termes següents:

«c) No percebin ingressos anuals, de qualsevol 
naturalesa, superiors a 11.000 euros. La quantia ante-
rior s’incrementa en un 15 per 100 per cada fill o menor 
acollit a càrrec, a partir del segon, inclòs aquest.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 182 bis, en 
els termes següents:

«1. La quantia de l’assignació econòmica a què 
es refereix el paràgraf a) de l’article 181 és en còmput 
anual de 500 euros quan el fill o menor acollit a càrrec 
tingui una edat inferior a 3 anys, i de 291 euros quan 

el fill o menor acollit a càrrec tingui una edat com-
presa entre els 3 i els 18 anys, excepte en els supòsits 
especials que estableix l’article següent.»

Cinc. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 182 bis, en els termes següents:

«a)  1.000 euros quan el fill o menor acollit a 
càrrec tingui un grau de discapacitat igual o superior 
al 33 per cent.»

Sis. Es modifica la rúbrica de la subsecció 2a, secció 
2a, capítol IX, títol II, que passa a tenir la redacció següent:

«Subsecció 2a Prestació econòmica de paga-
ment únic a un tant alçat per naixement o adopció 
de fill en supòsits de famílies nombroses monopa-
rentals i en els casos de mares discapacitades.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 185, en els 
termes següents:

«1. En els casos de naixement o adopció de fill a 
Espanya en una família nombrosa o que, amb aquest 
motiu, adquireixi aquesta condició, en una família 
monoparental o en els supòsits de mares que patei-
xin una discapacitat igual o superior al 65 per cent, es 
té dret a una prestació econòmica del sistema de la 
Seguretat Social, en la quantia i en les condicions que 
s’estableixen en els apartats següents.

Als efectes de la consideració de la família nom-
brosa, cal atenir-se al que disposa la Llei 40/2003, de 18 
de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

S’entén per família monoparental la constituïda 
per un sol progenitor amb el qual conviu el fill nas-
cut o adoptat i que constitueix el sustentador únic de 
la família.»

Vuit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 186, que 
passa a tenir la redacció següent:

«1. La prestació per naixement o adopció de 
fill, regulada en la present subsecció, consisteix en 
un pagament únic de 1.000 euros.»

Nou. S’incorpora, dins de la secció segona, capítol 
IX, títol II, una nova subsecció, la 4a, i els articles 188 bis, 
188 ter, 188 quater, 188 quinquies i 188 sexies –i l’actual 
subsecció 4a passa a constituir la subsecció 5a–, tot això 
en els termes següents:

«Subsecció 4a. Prestació econòmica per naixe-
ment o adopció de fill.

Article 188 bis. Persones beneficiàries.

Són beneficiàries d’aquesta prestació les persones 
a què es refereix l’article 2 de la Llei 35/2007,
de 15 de novembre, sempre que no hagin tingut dret a 
la deducció per naixement o adopció que regula l’article 
81 bis 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 dels no residents i sobre el patrimoni.

Article 188 ter. Quantia.

La prestació consisteix en un pagament únic de 
2.500 euros per cada fill nascut o adoptat.

Article 188 quater. Termini per a la sol·licitud.

La sol·licitud es pot efectuar a partir de la inscrip-
ció del descendent en el Registre Civil.

Article 188 quinquies. Cessió del cobrament de la 
prestació a l’altre progenitor o adoptant.

El dret al cobrament de la prestació econòmica 
pot ser cedit a l’altre progenitor o adoptant una 
vegada li sigui reconegut, si aquest compleix els 
requisits que estableix l’article 2.2 de la Llei 35/2007, 
de 15 de novembre. S’entén que no hi ha transmis-
sió lucrativa a efectes fiscals per aquesta cessió.
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Article 188 sexies. Competència per a la gestió i 
administració.

Correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, a través del seu director general, la gestió i 
administració de la prestació no contributiva a la 
qual es refereix la lletra d) de l’article 181 de la Llei 
general de la Seguretat Social. Tant aquesta compe-
tència com la resolució de la reclamació prèvia a la 
via judicial poden ser objecte de delegació en els 
òrgans de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria, amb els efectes de l’article 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i els requisits, referits als òrgans delegats, de 
l’apartat quart de la disposició addicional tretzena de 
la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat.»

Deu. S’incorpora l’apartat 4 a l’article 189, en els ter-
mes següents:

«4. La percepció de la prestació per naixement 
o adopció de fill és compatible amb la percepció de 
les altres prestacions familiars de la Seguretat 
Social, regulades a la present secció.»

Disposició final tercera. Habilitació normativa.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució 
d’aquesta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 15 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 19750 ORDRE SCO/3317/2007, de 8 de novembre, per 

la qual es modifica l’annex del Reial decret 
2106/1996, de 20 de setembre, pel qual s’esta-
bleixen les normes d’identitat i puresa dels 
edulcorants utilitzats en els productes alimen-
taris. («BOE» 275, de 16-11-2007.)

El Reial decret 2106/1996, de 20 de setembre, pel qual 
s’estableixen les normes d’identitat i puresa dels edulco-
rants utilitzats en els productes alimentaris, va incorporar 
al nostre ordenament jurídic la Directiva 95/31/CE de la 
Comissió, de 5 de juliol de 1995, per la qual s’estableixen 
criteris específics de puresa dels edulcorants que es 
poden fer servir en els productes alimentaris.

De conformitat amb la disposició final primera, l’annex 
del Reial decret 2106/1996, de 20 de setembre, ha estat suc-
cessivament actualitzat per tal d’adequar-lo a les modificaci-
ons derivades de l’actualització tècnica de les normes comu-
nitàries, la darrera vegada mitjançant la publicació de l’Ordre 
SCO/2929/2004, de 2 de setembre, per la qual es modifica 
l’annex del Reial decret 2106/1996, de 20 de setembre, pel 

qual s’estableixen les normes d’identitat i puresa dels edul-
corants utilitzats en els productes alimentaris.

La Directiva 2006/128/CE de la Comissió, de 8 de 
desembre de 2006, que modifica i corregeix la Directiva 
95/31/CE, per la qual s’estableixen criteris específics de 
puresa dels edulcorants que es poden fer servir en els 
productes alimentaris, adopta criteris específics per al 
nou edulcorant eritritol (E-968) i corregeix alguns errors 
existents en diverses versions lingüístiques dels edulco-
rants sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci (E-
954), sucralosa (E-955), sal d’aspartam-acesulfam (E-962), 
maltitol (E-965 i) i lactitol (E-966).

Així mateix, la Directiva 2006/128/CE de la Comissió, 
de 8 de desembre de 2006, modifica la definició del xarop 
de maltitol (E-965 ii) que estableix la Directiva 95/31/CE de 
la Comissió, de 5 de juliol de 1995, ja que inclou en les 
especificacions un nou mètode de producció.

Per fixar els criteris específics que estableix la Directiva 
2006/128/CE de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, 
s’han tingut en compte les especificacions i tècniques ana-
lítiques que ha preparat el Comitè Mixt FAO/OMS d’Experts 
en Additius Alimentaris (JECFA) per a aquests additius.

Mitjançant aquesta disposició es transposa a l’ordena-
ment jurídic intern la Directiva 2006/128/CE de la Comis-
sió, de 8 de desembre de 2006.

En la seva tramitació s’han escoltat els sectors afec-
tats, s’han consultat les comunitats autònomes i la Comis-
sió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària n’ha 
emès un informe preceptiu.

Aquesta Ordre es dicta en ús de les facultats que atri-
bueix la disposició final primera del Reial decret 2016/
1996, de 20 de setembre.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex del Reial decret 
2106/1996, de 20 de setembre, pel qual s’estableixen 
les normes d’identitat i puresa dels edulcorants utilit-
zats en els productes alimentaris.

L’annex del Reial decret 2106/1996, de 20 de setembre, 
pel qual s’estableixen les normes d’identitat i puresa dels 
edulcorants utilitzats en els productes alimentaris, queda 
modificat segons estableix l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició transitòria única. Pròrroga de fabricació, 
importació i comercialització.

1. Es permet fins al 15 de febrer de 2008 la fabricació i 
la importació dels additius edulcorants sacarina i les seves 
sals, sucralosa, sal d’aspartam i acesulfam, maltitol, lactitol 
i xarop de maltitol que, tot i no ajustar-se als criteris especí-
fics de puresa que disposa aquesta Ordre, compleixin la 
normativa vigent anterior a la seva entrada en vigor.

2. Els edulcorants que esmenta l’apartat anterior, 
que s’hagin posat a la venda o estiguin degudament eti-
quetats abans del 15 de febrer de 2008, que no s’ajustin al 
que disposa aquesta Ordre, es poden comercialitzar fins a 
esgota-ne les existències sempre que compleixin la nor-
mativa vigent anterior a la seva entrada en vigor.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament 
jurídic intern la Directiva 2006/128/CE de la Comissió, de 8 
de desembre de 2006, que modifica i corregeix la Direc-
tiva 95/31/CE, per la qual s’estableixen criteris específics 
de puresa dels edulcorants que es poden fer servir en els 
productes alimentaris.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de novembre de 2007.–El ministre de Sanitat 
i Consum, Bernat Soria Escoms. 


