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terme pels qui van participar en aquestes campanyes, 
contribuirà a les activitats de les associacions que els 
agrupen i ha d’elaborar un llistat de participants en la con-
tesa per estudiar posteriorment ajudes nominals.

Disposició final desena. Jurament o promesa dels espa-
nyols davant la bandera d’Espanya.

1. Els espanyols que ho sol·licitin poden manifestar 
el seu compromís amb la defensa d’Espanya, i prestar el 
jurament o la promesa davant la bandera, amb la fórmula 
següent:

«Espanyols! Jureu o prometeu per la vostra conscièn-
cia i honor complir la Constitució com a norma fonamen-
tal de l’Estat, amb lleialtat al Rei, i si és necessari, lliurar la 
vostra vida en defensa d’Espanya?» I han de contestar: 
«Sí, ho fem!»

2. L’acte de jurament o promesa davant la bandera 
s’ha de celebrar de manera similar a la que estableix l’arti-
cle 7.

3. El ministre de Defensa ha d’establir el procedi-
ment per sol·licitar i exercir aquest dret.

Disposició final onzena. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que preveu l’arti-
cle 149.1.4a de la Constitució.

Disposició final dotzena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2008.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 19 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 19885 ORDRE EHA/3352/2007, de 19 de novembre, 
per la qual s’aproven el model 140, de sol-
licitud de l’abonament anticipat de les deducci-
ons de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques per maternitat i per naixement o adop-
ció, i el model 141, de sol·licitud del pagament 
únic per naixement o adopció de fill, se’n 
determina el lloc, la forma i el termini de pre-
sentació i es modifica l’Ordre de 27 de desem-
bre de 1991, per la qual es dicten instruccions 
sobre el règim econòmic financer de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària. («BOE» 278, 
de 20-11-2007.)

L’article 81 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modi-
ficació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, 
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (d’ara 

endavant, Llei de l’impost), regula la deducció per mater-
nitat, en virtut de la qual, i d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1 de l’esmentat article, les dones amb fills de 
menys de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per 
descendents a què es refereix l’article 58 de l’esmentada 
Llei, que realitzin una activitat per compte propi o per 
compte d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el 
règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, 
poden minorar la quota diferencial de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques fins en 1.200 euros anuals 
per cada fill de menys de tres anys.

En els supòsits d’adopció o acolliment, tant preadop-
tiu com permanent, la deducció es pot practicar, amb 
independència de l’edat del menor, durant els tres anys 
següents a la data d’inscripció en el Registre civil. Quan la 
inscripció no sigui necessària, la deducció es pot practicar 
durant els tres anys posteriors a la data de la resolució 
judicial o administrativa que la declari. En cas de mort de 
la mare, o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de forma 
exclusiva al pare, o si s’escau a un tutor, aquest té dret a 
la pràctica de la deducció pendent, sempre que compleixi 
els requisits previstos per tenir dret a la seva aplicació.

L’apartat 2 de l’esmentat article 81 disposa que la 
deducció es calcula de forma proporcional al nombre de 
mesos en què es compleixin de forma simultània els 
requisits que estableix l’apartat 1 i té com a límit per a 
cada fill l’import íntegre sense bonificacions de les cotit-
zacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats 
meritades en cada període impositiu amb posterioritat al 
naixement o adopció.

D’altra banda, l’apartat 3 estableix que es pot sol-
licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’abo-
nament de la deducció de forma anticipada, i l’apartat 4 
habilita la norma reglamentària per a la regulació del pro-
cediment i les condicions per tenir dret a la pràctica de la 
deducció, així com els supòsits en què se’n pugui sol-
licitar de forma anticipada l’abonament.

En ús de l’habilitació normativa esmentada, l’article 60 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març (d’ara 
endavant, Reglament de l’impost), disposa a l’apartat 5, ordi-
nal 1r, que els contribuents amb dret a l’aplicació de la deduc-
ció per maternitat poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària l’abonament de forma anticipada per a 
cadascun dels mesos en què estiguin donats d’alta i cotitzant 
en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, 
amb caràcter general, durant un mínim de quinze dies.

Pel que fa a la tramitació de l’abonament anticipat de 
la deducció, l’ordinal 2n d’aquest mateix apartat habilita 
el ministre d’Economia i Hisenda per establir el lloc, la 
forma i el termini de presentació de la sol·licitud de l’abo-
nament anticipat mensual de la deducció, així com per 
determinar els casos en què l’esmentada sol·licitud es pot 
formular per mitjans telemàtics o telefònics. L’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, un cop vistes la sol-
licitud rebuda i les dades que consten en el seu poder, si 
és procedent, ha d’abonar d’ofici i a compte de l’import 
de la deducció per maternitat, mitjançant una transferèn-
cia bancària, la quantitat mensual i sense prorratejos de 
100 euros per cada fill. No obstant això, quan concorrin 
circumstàncies que ho justifiquin, el ministre d’Econo-
mia i Hisenda pot autoritzar l’abonament per xec barrat o 
nominatiu.

Finalment, l’ordinal 3r de l’apartat esmentat assenyala 
que els contribuents amb dret a l’abonament anticipat de 
la deducció per maternitat estan obligats a comunicar a 
l’Administració tributària les variacions que afectin el seu 
abonament anticipat, així com quan, per alguna causa o 
circumstància sobrevinguda, incompleixin algun dels 
requisits per percebre’l. La comunicació s’ha de fer fent 
servir el model que, a aquests efectes, aprovi el ministre 
d’Economia i Hisenda, el qual ha d’establir el lloc, la forma 
i els terminis de presentació, així com els casos en què 
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aquesta comunicació es pugui fer per mitjans telemàtics o 
telefònics.

D’altra banda, la disposició final primera, dos de la 
Llei 35/2007, de 15 de novembre, per la qual s’estableix la 
deducció per naixement o adopció 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, ha afegit un nou article 81 bis a la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, abans esmentada, en què s’estableix 
una deducció per naixement o adopció, en virtut de la 
qual, i d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 
esmentat, els contribuents de l’esmentat impost que 
compleixin els requisits que exigeix l’article 2 de la Llei 
35/2007, que realitzin una activitat per compte propi o 
compte 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 adopció, o que hagin 
obtingut durant el període impositiu anterior rendiments 
o guanys de patrimoni, subjectes a retenció o ingrés a 
compte, o rendiments d’activitats econòmiques pels 
quals s’hagin efectuat els pagaments fraccionats corres-
ponents, poden minorar la quota diferencial de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques en 2.500 euros 
anuals per cada fill nascut o adoptat en el període impositiu, 
i es poden sol·licitar l’abonament anticipat de la deducció 
esmentada.

Així mateix, la disposició final segona, dos de la Llei 
35/2007, abans esmentada, ha afegit un nou paràgraf d) a 
l’article 181 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, que estableix una prestació econòmica de pagament 
únic per naixement o adopció de fill, l’import  de la qual 
d’acord amb el que disposa l’article 188 ter de l’esmentada 
Llei és de 2.500 euros. Aquesta prestació econòmica, 
d’acord amb el que estableix l’article 188 bis de l’esmen-
tada Llei s’estableix a favor de les persones que, complint 
els requisits de l’article 2 de la Llei 35/2007, no tinguin dret 
a la deducció en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques per naixement o adopció de fill, anteriorment 
comentada.

D’altra banda, l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 35/2007, 
habilita el ministre d’Economia i Hisenda i el ministre 
de Treball i Afers Socials per establir el procediment i 
les condicions per tenir dret tant a la percepció de forma 
anticipada de la deducció en l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, com la prestació no contributiva de 
la Seguretat Social.

Sobre això, l’article 5 de la Llei 35/2007 preveu que la 
competència per a la gestió i administració de la prestació 
econòmica de pagament únic per naixement o adopció de 
fill, inclosa la resolució de la reclamació prèvia a la via 
judicial, pot ser objecte de delegació per part de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració 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. Fent ús de l’esmentada 
autorització legal, l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
ha delegat aquesta competència en l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària mitjançant la Resolució de 16 de 
novembre de 2007.

S’ha de procedir, doncs, en compliment dels comen-
tats preceptes legals i reglamentaris, a l’aprovació dels 
corresponents models de sol·licitud de l’abonament anti-
cipat de la deducció per naixement o adopció en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques i de la prestació 
econòmica de pagament únic de la Seguretat Social per 
naixement o adopció de fill, així com el termini per formu-
lar la corresponent sol·licitud i el procediment per a la 
seva tramitació i resolució. Així mateix, la concurrència, 

en una majoria dels beneficiaris de les deduccions per 
naixement o adopció i per maternitat, del dret simultani a 
les dues deduccions per raó dels mateixos fills nascuts o 
adoptats, aconsella aprovar un nou model 140 que per-
meti al beneficiari la sol·licitud conjunta de l’abonament 
anticipat de les dues deduccions.

Finalment, com que l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, en virtut de l’encàrrec de gestió efectuada en 
data 19 de novembre de 2007 per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, és l’encarregada del pagament de la 
prestació econòmica de la Seguretat Social per naixement 
o adopció de fill, en la present Ordre es modifica l’apartat 
segon de l’Ordre de 27 de desembre de 1991, per la qual 
es dicten instruccions sobre el règim econòmic financer 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb l’ob-
jecte de donar l’adequada cobertura jurídica a la provisió 
de fons per la Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera per a pagaments diferents als que corresponguin a 
les devolucions de naturalesa tributària.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Aprovació dels models 140 i 141 i del sobre de 
retorn per a la presentació d’aquests models.

1. S’aprova el model 140 «Impost sobre la renda de 
les persones físiques. Deduccions per maternitat i per 
naixement o adopció. Sol·licitud de l’abonament antici-
pat». L’esmentat model, que figura com a annex I 
d’aquesta Ordre, consta de dos exemplars: un per a l’Ad-
ministració i un altre per a l’interessat.

2. S’aprova el model 141 «Naixement o adopció de 
fill. Sol·licitud del pagament únic». L’esmentat model, que 
figura com a annex II de la present Ordre, consta de dos 
exemplars: un per a l’Administració i un altre per a l’inte-
ressat.

3. S’aprova el sobre de retorn, en el qual s’ha d’in-
cloure el model 140 o el model 141, en imprès, per a la 
seva presentació. El sobre figura a l’annex III de la present 
Ordre.

Article 2. Utilització del model 140.

1. Els contribuents amb dret a l’aplicació de la deduc-
ció per maternitat a què es refereix l’article 81 de la Llei de 
l’impost que, complint els requisits establerts a l’efecte a 
l’article 60.5 del Reglament, vulguin percebre l’abona-
ment anticipat de la deducció, han de presentar la corres-
ponent sol·licitud, ajustada al model 140 aprovat en la 
present Ordre, emplenant les dades de l’esmentat model 
que l’afectin.

Una vegada presentada la sol·licitud d’abonament 
anticipat, no és necessari reiterar-la durant tot el període a 
què es tingui dret a l’abonament anticipat de la deducció, 
excepte per comunicar les variacions sobrevingudes pos-
teriorment a què es refereix l’apartat 3 del present article.

2. Els contribuents que vulguin percebre l’abonament 
anticipat de la deducció per maternitat, conforme al que 
preveu l’apartat 1 anterior, i també tinguin dret a l’aplicació 
de la deducció per naixement o adopció a què es refereix 
l’article 81 bis de la Llei de l’impost i també vulguin perce-
bre’n l’abonament anticipat, han de presentar una única sol-
licitud, ajustada al model 140 aprovat en la present Ordre, 
emplenant les dades de l’esmentat model que l’afectin.

3. Els contribuents acollits a l’abonament anticipat de 
la deducció per maternitat han d’utilitzar el model 140 per 
comunicar a l’Administració tributària qualsevol variació 
produïda que afecti el cobrament mensual anticipat de l’es-
mentada deducció, així com, si s’escau, l’incompliment 
d’algun dels requisits establerts per a la seva percepció, 
emplenant les dades que corresponguin  de les recollides a 
l’esmentat model.
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En particular, s’ha d’utilitzar el model 140 per a la 
comunicació de les variacions següents:

a) Mort del beneficiari a l’abonament anticipat de la 
deducció.

b) Baixa del beneficiari a la Seguretat Social o mutu-
alitat.

c) Canvi de residència del beneficiari a l’estranger o 
de la resta del territori espanyol als Territoris Històrics del 
País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra.

d) Renúncia del beneficiari al cobrament anticipat de 
la deducció.

e) Canvi de règim de la Seguretat Social o mutualitat 
del beneficiari.

f) Baixa d’alguns dels fills, als efectes de la deducció, 
per mort, per cessament de la convivència amb pèrdua de 
la guarda i custòdia, per obtenir rendes superiors a 8.000 
euros.

A aquests efectes, no té la consideració de variació i, 
en conseqüència, no s’ha de procedir a comunicar la pèr-
dua del dret a l’abonament anticipat de la deducció, quan 
el fill compleixi tres anys o, en els casos d’adopció o aco-
lliment, quan transcorrin tres anys des de la data d’adop-
ció o acolliment.

Si s’ha de comunicar alhora l’alta de nous fills que 
atorguin dret a la deducció i la baixa dels quals deixin de 
donar dret a aquesta, perquè ho concorre alguna de les 
circumstàncies assenyalades a la lletra f) anterior, és 
necessària la presentació de dos models 140, un per 
comunicar les altes i un altre per comunicar les baixes.

Article 3. Utilització del model 141.

Han de presentar el model 141 les persones 
següents:

a) Els contribuents amb dret a la deducció per naixe-
ment o adopció en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, prevista a l’article 81 bis de la Llei de l’impost, que 
en vulguin sol·licitar l’abonament anticipat i no tinguin dret 
a la deducció per maternitat a què es refereix l’article 81 de 
la mateixa Llei o a l’abonament anticipat d’aquesta, o que, 
tenint dret a aquest últim, no l’hagin sol·licitat.

b) Les persones a què es refereix l’article 2 de la Llei 
35/2007 que, per no tenir dret a la deducció per naixement 
o adopció regulada a l’article 81 bis, siguin beneficiàries 
de la prestació econòmica de pagament únic de la Segu-
retat Social per naixement o adopció de fill a què es refe-
reixen els article 181 d) i 188 bis del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social.

Article 4. Termini de presentació de les sol·licituds ajus-
tades als models 140 i 141 i de la comunicació de vari-
acions que afectin el cobrament mensual de la deduc-
ció per maternitat.

1. La sol·licitud de l’abonament mensual anticipat de 
la deducció per maternitat en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, ajustada al model 140, s’ha de formular 
a partir del moment en què, complint-se els requisits i les 
condicions establerts per al dret a la seva percepció, el con-
tribuent opti per la modalitat d’abonament anticipat 
d’aquesta. Quan les sol·licituds es presentin per diversos 
contribuents en relació amb un mateix acollit o tutelat, 
aquestes s’han de presentar de manera simultània.

2. La sol·licitud de l’abonament anticipat de la 
deducció per naixement o adopció en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o de la prestació econò-
mica de pagament únic de la Seguretat Social per naixe-
ment o adopció de fill, ajustada al model 140 o al model 
141, segons sigui procedent, es pot efectuar a partir de la 
inscripció del naixement o adopció del descendent al 
Registre civil.

3. La comunicació de qualsevol variació produïda 
que afecti el cobrament anticipat de la deducció per 
maternitat en l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, així com, si s’escau, l’incompliment d’algun dels 
requisits establerts per a la seva percepció, determina 
l’obligació de presentar el model 140 en el termini dels 15 
dies naturals següents a aquell en què s’hagi produït la 
variació o l’incompliment dels requisits.

En el cas que, amb posterioritat a la pèrdua del dret a 
l’abonament anticipat de la deducció per maternitat en 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, es tingui 
dret novament a aquest i es vulgui percebre d’aquesta 
forma l’import de la deducció, s’ha de presentar una nova 
sol·licitud ajustada al model 140.

Article 5. Presentació en imprès dels models 140 i 141.

1. La sol·licitud de l’abonament anticipat mensual de 
la deducció per maternitat en l’impost sobre la renda de 
les persones físiques i, si s’escau, la comunicació de vari-
acions que afectin l’esmentat cobrament mensual, així 
com la sol·licitud de l’abonament anticipat de la deducció 
per naixement o adopció en l’impost sobre la renda de les  
persones físiques o de la prestació econòmica de paga-
ment únic de la Seguretat Social per naixement o adopció 
de fill, formulades en els models 140 o 141 aprovats en la 
present Ordre, es poden enviar per correu dirigit a l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària, apartat de correus FD 
número 30.000, Delegació Provincial, o bé presentar-se, mit-
jançant lliurament directe, a qualsevol delegació o adminis-
tració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Sense perjudici d’això, el model 141 també pot ser 
presentat a les oficines de l’Institut Nacional de la Segure-
tat Social.

2. Els contribuents amb dret a l’aplicació de la 
deducció per maternitat en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques respecte del mateix menor acollit o 
tutelat, han de presentar, en tot cas, les seves respectives 
sol·licituds d’abonament anticipat mensual de forma 
simultània conforme al que estableix aquest article. A 
aquest efecte, les esmentades sol·licituds s’introduiran en 
el mateix sobre de retorn i s’acompanyaran d’un escrit 
dirigit a l’administrador o delegat de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària que correspongui, en què es 
faci constar l’esmentada circumstància, així com la data 
de la resolució administrativa o judicial constitutiva de 
l’acolliment o de l’adopció.

Article 6. Presentació telefònica de les sol·licituds ajusta-
des als models 140 i 141.

La sol·licitud d’abonament anticipat de les deduccions 
per maternitat i per naixement o adopció en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, la comunicació de 
variacions que afectin el cobrament mensual de la deduc-
ció per maternitat i la sol·licitud de la prestació econòmica 
de pagament únic de la Seguretat Social per naixement o 
adopció de fill, es poden formular mitjançant una trucada 
al Centre d’Atenció Telefònica de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària, número 901 200 345. A aquests efectes, 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària adoptarà les 
mesures de control necessàries que permetin garantir la 
identitat de la persona que fa la sol·licitud o, si s’escau, la 
comunicació de variacions, mitjançant telefonada, així 
com la conservació d’una o altra.

Article 7. Presentació telemàtica de les sol·licituds ajus-
tades als models 140 i 141.

1. La presentació telemàtica de la sol·licitud d’abona-
ment anticipat de les deduccions per maternitat i per naixe-
ment o adopció en l’impost sobre la renda de les persones 



4960 Divendres 30 novembre 2007 Suplement núm. 36

físiques i de la comunicació de variacions que afectin el 
cobrament mensual de la deducció per maternitat, ajus-
tada al model 140, la pot fer o bé el mateix sol·licitant o bé 
un tercer que actuï en representació seva, d’acord amb el 
que estableix el Reial decret 1377/2002, de 20 de desembre, 
pel qual es desenvolupa la col·laboració social en la gestió 
dels tributs per a la presentació telemàtica de declaracions, 
comunicacions i altres documents tributaris, i l’Ordre HAC/
1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen els 
supòsits i les condicions en què es pot fer efectiva la col-
laboració social en la gestió dels tributs, i s’estén aquesta 
expressament a la presentació telemàtica de determinats 
models de declaració i altres documents tributaris.

2. La presentació telemàtica de la sol·licitud de la 
prestació econòmica de pagament únic de la Seguretat 
Social per naixement o adopció de fill, ajustada al 
model 141, la pot fer o bé el mateix sol·licitant o bé un 
tercer que actuï en representació seva, d’acord amb el 
que estableix el Reial decret 1377/2002, de 20 de 
desembre, pel qual es desenvolupa la col·laboració social 
en la gestió dels tributs per a la presentació telemàtica 
de declaracions, comunicacions i altres documents tri-
butaris, i l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la 
qual s’estableixen els supòsits i les condicions en què 
es pot fer efectiva la col·laboració social en la gestió 
dels tributs, i s’estén aquesta expressament a la presenta-
ció telemàtica de determinats models de declaració i 
altres documents tributaris.

3. En tots dos casos, per a la presentació telemàtica 
a través d’internet de les sol·licituds o comunicacions de 
variació a què es refereixen els apartats 1 i 2 anteriors, el 
sol·licitant o, si s’escau, la persona o entitat autoritzada ha 
de disposar del número d’identificació fiscal (NIF), prèvia-
ment inclòs a la base de dades d’identificació de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, i tenir instal·lat al nave-
gador un certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o 
qualsevol altre certificat electrònic admès per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, en els termes previstos 
a l’Ordre HAC/1881/2003, de 12 de maig, per la qual s’es-
tableixen normes específiques sobre l’ús de la signatura 
electrònica en les relacions tributàries per mitjans electrò-
nics, informàtics i telemàtics amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.

4. Els contribuents o, si s’escau, el presentador auto-
ritzat, s’han de posar en comunicació amb l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària a través d’Internet o qualse-
vol altra via equivalent que permeti la connexió, a l’adreça 
http://www.agenciatributaria.es, i seleccionar l’opció cor-
responent al model que hagi de ser objecte de presentació.

Les dades a transmetre són les que correspongui com-
plimentar del formulari que aparegui en pantalla, ajustat al 
contingut dels models 140 i 141 aprovats en la present 
Ordre i per a la seva transmissió s’ha d’utilitzar la signatura 
digital generada pel corresponent certificat d’usuari.

Si la sol·licitud o comunicació de variacions és accep-
tada, l’Agència Estatal d’Administració Tributària retornarà 
en pantalla les dades validades amb un codi electrònic de 
16 caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.

El contribuent o, si s’escau, el presentador ha d’impri-
mir i conservar la sol·licitud o la comunicació de variaci-
ons acceptada i degudament validada amb el seu corres-
ponent codi electrònic.

Article 8. Cessió del dret al cobrament de l’abonament 
anticipat de la deducció per naixement o adopció en 
l’impost sobre la renda de les persones físiques o de 
la prestació econòmica de pagament únic de la Segu-
retat Social per naixement o adopció de fill.

Als efectes de la cessió del dret al cobrament antici-
pat de la deducció, en els termes previstos a l’article 81 

bis.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, o de la ces-
sió del dret al cobrament de la prestació a què es refereix 
l’article 188 quinquies del text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social, una vegada siguin reconeguts 
aquests, en els dos casos a favor de l’altre progenitor o 
adoptant que compleixi els requisits establerts a l’article 2 
de la Llei 35/2007, el sol·licitant haurà d’acompanyar el 
model 140 o 141, segons s’escaigui, d’un escrit en què, a 
més de la data i la seva signatura, hi constin les dades 
següents:

a) Número d’identificació fiscal, primer cognom, 
segon cognom i nom del sol·licitant i de l’altre progenitor 
o adoptant a favor del qual se cedeix el dret al cobrament, 
una vegada li sigui reconegut.

b) Si el progenitor o adoptant a favor del qual se 
cedeix el dret al cobrament és estranger, s’ha d’indicar, a 
més, el número de suport que figura a la part superior 
dreta del document d’identificació d’estrangers expedit 
pel Ministeri de l’Interior (permís de residència o targeta 
d’estranger en règim comunitari). Si es tracta de nacio-
nals d’altres estats membres de la Unió Europea o 
d’Islàndia, Noruega, Suïssa o Liechtenstein, s’ha d’indicar 
la denominació de l’Estat del qual és nacional.

c) Identificació completa, ajustada al format codi 
compte client (CCC), del compte bancari del qual sigui 
titular el progenitor o adoptant a favor del qual se cedeix 
el dret al cobrament.

Article 9. Procediment de tramitació i resolució de les 
sol·licituds ajustades als models 140 i 141.

1. La presentació de la sol·licitud d’abonament antici-
pat de les deduccions per maternitat i per naixement o 
adopció en l’impost sobre la renda de les persones físiques 
i de la sol·licitud de la prestació econòmica de pagament 
únic de la Seguretat Social per naixement o adopció de fill, 
ajustades als models 140 i 141, no requereix que s’hi adjunti 
cap document justificatiu del compliment dels requisits exi-
gits per al dret a la percepció de l’abonament anticipat o de 
la prestació econòmica que correspongui, i la seva verifica-
ció l’efectuarà l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
mitjançant l’intercanvi de la informació necessària amb les 
administracions públiques competents en cada cas.

No obstant això, en els casos en què, efectuat l’inter-
canvi d’informació esmentat al paràgraf anterior, no 
s’hagi pogut constatar el compliment de les condicions i 
les circumstàncies exigides a la Llei 35/2007, l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària pot requerir al sol-
licitant l’aportació, entre d’altres, dels següents docu-
ments justificatius:

a) Tractant-se de persones de nacionalitat espanyola 
o d’estrangers que no tinguin obligació d’obtenir el per-
mís de residència, el certificat d’empadronament que 
acrediti la seva condició de resident a Espanya.

b) Tractant-se d’estrangers que tinguin obligació 
d’obtenir el permís de residència, un certificat de la Policia 
que acrediti la data d’obtenció del permís.

c) Llibre de família o certificat en extracte de la ins-
cripció de filiació del nascut o adoptat, expedit pel Regis-
tre civil corresponent.

2. La resolució que dicti l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, en què acordi o denegui la sol·licitud, 
s’ha de notificar expressament i ha de contenir, entre 
altres elements, la qualificació que s’atorgui al pagament 
als efectes del que disposa l’article 3 de la Llei 35/2007 així 
com, si s’escau, els motius de la denegació.

3. En el cas de sol·licitud de l’abonament anticipat de 
la deducció per maternitat en l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, si és procedent, ha d’abonar de forma mensual 
i sense prorratejos, des del mes corresponent a la data de 
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presentació de la sol·licitud i, si s’escau, des del mes ante-
rior, l’import de 100 euros per cada fill que doni dret a la 
deducció. No obstant això, en el cas d’existència de diver-
sos contribuents amb dret a l’abonament anticipat de la 
deducció respecte del mateix acollit o tutelat, l’import es 
prorratejarà entre ells per parts iguals.

En el cas de sol·licitud de l’abonament anticipat de la 
deducció per naixement o adopció en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o de la prestació econòmica 
de pagament únic de la Seguretat Social per naixement o 
adopció, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, si és 
procedent, abonarà la quantitat de 2.500 euros, sense pror-
ratejos, per cada fill nascut o adoptat pel qual el sol·licitant 
tingui dret a la deducció o a la prestació.

L’abonament anticipat o la prestació econòmica que 
correspongui s’efectuarà per transferència bancària al 
compte indicat pel contribuent en la seva sol·licitud. No 
obstant això, quan el contribuent no tingui compte obert en 
una entitat col·laboradora o hi concorri alguna una altra 
circumstància que ho justifiqui, es farà constar aquest 
aspecte acompanyant la sol·licitud d’un escrit adreçat a 
l’administrador o delegat de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària que correspongui, el qual, a la vista d’aquest i 
prèvies les pertinents comprovacions, pot autoritzar l’abo-
nament per xec encreuat o nominatiu del Banc d’Espanya. 
Així mateix, es pot ordenar la realització de l’abonament 
mitjançant xec encreuat o nominatiu del Banc d’Espanya 
quan aquest no es pugui fer per transferència.

4. La revisió en via administrativa de les resolucions 
que tinguin per objecte el pagament anticipat de les 
deduccions per maternitat i per naixement o adopció en 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, es regeix 
pel que estableixen la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, i les seves normes de desplegament.

La revisió de les resolucions que tinguin per objecte la 
prestació econòmica de pagament únic de la Seguretat 
Social per naixement o adopció de fill, es regeix pel que 
disposa el text refós de la Llei de procediment laboral, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l’entrada en vigor de la present Ordre 
queda derogada l’Ordre HAC/16/2003, de 10 de gener, per 
la qual s’aprova el model 140 de sol·licitud de l’abona-
ment anticipat de la deducció per maternitat i de comuni-
cació de variacions que afectin el pagament anticipat de 
l’esmentada deducció i es determina el lloc, la forma i el 
termini de presentació.

Disposició transitòria única. Comunicacions de naixe-
ment o adopció de fills presentades amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la present Ordre.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria 
única de la Llei 35/2007, les comunicacions de naixement 
o adopció de fills presentades amb anterioritat a l’entrada 
en vigor de la present Ordre, tenen plena validesa a efec-
tes de l’abonament anticipat de la deducció per naixe-
ment o adopció en l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques o de la prestació econòmica de pagament 
únic de la Seguretat Social per naixement o adopció de 
fills, i hi són aplicables les normes de tramitació i resolu-
ció que preveu l’article 9 de la present Ordre.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre de 27 
de desembre de 1991, per la qual es dicten instrucci-
ons sobre el règim econòmic financer de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària.

Es modifica l’apartat segon que queda redactat en els 
termes següents:

«Segon. Devolucions de naturalesa tributària i 
altres pagaments que s’encomanin o es deleguin en 
l’Agència.

a) Els òrgans competents de l’Agència faran, 
conforme al que disposa aquest apartat, el paga-
ment de les devolucions de naturalesa tributària 
reconegudes per òrgans de la mateixa Agència o per 
altres òrgans de l’Administració de l’Estat, quan, en 
aquest últim cas, no sigui realitzat el pagament per 
la Direcció General del Tresor i Política Financera, 
així com aquells pagaments l’administració dels 
quals sigui encomanada o es delegui a l’Agència Tri-
butària per altres administracions o ens públics.

b) Amb aquesta finalitat, abans de l’1 de gener 
de cada any, el president de l’Agència aprovarà i 
comunicarà a la Direcció General del Tresor i Política 
Financera, un programa de les quantitats que hau-
ran de ser destinades cada mes de l’esmentat any a 
atendre el pagament de devolucions de naturalesa 
tributària i altres pagaments assumits d’acord amb 
el paràgraf anterior.

Durant el transcurs de l’any, el president de 
l’Agència podrà modificar aquest programa i comu-
nicar a la Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera les noves quantitats necessàries en els mesos 
successius per atendre els esmentats pagaments. La 
modificació del programa podrà ser realitzada pel 
director adjunt d’Administració Econòmica de l’Agèn-
cia quan, pel grau d’execució del programa establert, 
no suposi incrementar el seu import global.

La Direcció Adjunta d’Administració Econòmica 
de l’Agència sol·licitarà a la Direcció General del Tre-
sor i Política Financera la realització del pagament 
extrapressupostari, com a avançament a favor de 
l’Agència, de la diferència entre la quantitat que 
figuri en el programa per al mes i el romanent no 
aplicat de la dotació al final del mes anterior. El 
pagament de l’import total es pot distribuir en dos o 
més pagaments a realitzar en el transcurs del mes al 
qual es refereix l’avançament per les quantitats i 
dates que en la sol·licitud s’estableixin. Dins de cada 
mes, el director general del Tresor i Política Finan-
cera ordenarà i realitzarà els pagaments en les dates 
indicades a la sol·licitud.

No obstant això, els imports destinats a la realit-
zació de devolucions tributàries que l’Agència hagi 
d’efectuar a favor de comunitats autònomes com a 
conseqüència d’ajustos a la recaptació, i si s’escau 
lliuraments a càrrec de tributs cedits o concertats, no 
formaran part del programa de devolucions i altres 
pagaments. Aquests imports, una vegada coneguda 
la seva quantia, seran sol·licitats individualment per 
la Direcció Adjunta d’Administració Econòmica de 
l’Agència i ordenats i pagats per la Direcció General 
del Tresor i Política Financera.

Els pagaments que realitzi l’Agència amb càrrec 
als avançaments que es rebin de la Direcció General 
del Tresor i Política Financera actualitzaran la comp-
tabilitat de l’Administració General de l’Estat, i pro-
duiran les anotacions comptables que siguin proce-
dents, de conformitat amb els procediments que 
regeixen el traspàs d’informació comptable entre l’Ad-
ministració General de l’Estat i l’Agència Tributària.

L’import d’aquests manaments de pagament s’ha 
d’abonar per transferència en un compte corrent al 
Banc d’Espanya del qual és titular l’Agència, dins de 
l’agrupació “Tresor Públic. Comptes Transitoris”.

Aquest compte només pot admetre com a 
ingressos les quantitats lliurades per la Direcció 
General del Tresor i Política Financera per atendre 
els pagaments a què es refereix aquest apartat, així 
com els abonaments corresponents a les transferèn-



4962 Divendres 30 novembre 2007 Suplement núm. 36

cies emeses que no hagin pogut ser pagades als 
destinataris i l’import dels xecs expedits i anul·lats o 
caducats pel transcurs del seu termini de validesa. 
Només pot ser objecte de càrrec per les operacions 
necessàries per a la realització d’aquests mateixos 
pagaments, sense perjudici dels reintegraments que 
siguin procedents a favor del Tresor Públic.

c) Els pagaments amb càrrec a aquest compte 
s’han de fer mitjançant xecs nominatius o transfe-
rències bancàries, autoritzats amb les signatures 
mancomunades de dos funcionaris de l’Agència

Hi ha d’haver dos funcionaris habilitats, així com 
dos substituts autoritzats pel director general de 
l’Agència, el qual, a més, pot acordar l’habilitació 
d’altres funcionaris i el mateix nombre de substituts 
per disposar dels fons de l’esmentat compte quan 
l’estructura organitzativa ho faci aconsellable. Les 
habilitacions anteriors han de ser comunicades al 
Banc d’Espanya.

En cap cas pot actuar una mateixa persona en 
substitució dels dos que han d’autoritzar la disposi-
ció de fons.

Juntament amb el compte anterior, n’hi ha d’ha-
ver un altre al Banc d’Espanya de titularitat de 
l’Agència destinat a registrar la situació dels xecs de 
devolucions. El seu saldo ha de reflectir en cada 
moment l’import dels xecs pendents de pagament i 
no caducats ni anul·lats

Els fons situats en aquests comptes tenen, en tot 
cas, el caràcter de fons públics i formen part inte-
grant del compte corrent del Tresor Públic

d) L’Agència ha de remetre mensualment a la 
Direcció General del Tresor i Política Financera un 
resum dels pagaments en el període, indicant-ne 
l’import global i desglossat per cadascun dels con-

ceptes extrapressupostaris o del pressupost d’in-
gressos al qual s’hagin d’imputar, i la situació de 
Tresoreria referida a l’últim dia del període.

e) El Banc d’Espanya ha de proporcionar diàri-
ament per mitjans telemàtics a l’Agència Tributària 
informació sobre els pagaments que no hagin estat 
percebuts pels destinataris, i n’ha de reintegrar l’im-
port al compte d’aquesta. La informació ha de distin-
gir els pagaments realitzats per transferències, dels 
xecs anul·lats o caducats pel transcurs del termini 
de validesa.

El nou pagament es podrà fer per xec o transfe-
rència, amb independència de quin sigui el mitjà de 
pagament de la devolució retrocedida.

f) Els òrgans competents de l’Agència han de 
portar una comptabilitat auxiliar detallada, tant de 
les propostes de pagament que s’expedeixin, com 
dels pagaments realitzats, d’acord amb la instrucció 
de comptabilitat dels tributs estatals aprovada per a 
l’Agència.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes a partir del dia 1 
de juliol de 2007. No obstant això, la presentació telemàtica 
de la sol·licitud de prestació econòmica de pagament únic 
de la Seguretat Social per naixement o adopció de fill, ajus-
tada al model 141, a què es refereix l’apartat 2 de l’article 7 
de la present Ordre, no es pot efectuar amb anterioritat al 
dia 1 de gener de 2008.

Madrid, 19 de novembre de 2007.–El vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro 
Solbes Mira. 
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Exemplar per a l'Administració

 Domicili del/de la sol·licitant

DECLARO que són certes les dades consignades en aquest document i AUTORIT-
ZO l'Administració perquè les meves dades d'identificació i les de les persones 
que s’hi consignen puguin ser consultades, confrontades i verificades, amb garan-
tia de confidencialitat en el cas d'accés informatitzat a aquestes dades.

Model

141
Naixement o adopció de fill  

Sol·licitud del pagament únic

01

Primer cognom

02

 Dades del/de la sol·licitant: la mare, el pare (en cas de defunció de la mare) o l'adoptant

Dades de la sol·licitant i, si s'escau, de l'altre progenitor o adoptant1

Representant5

Data i signatura de la sol·licitud6

50

Identificació dels fills nascuts o adoptats a partir del dia 1 de juliol de 20072

36

Segon cognomPrimer cognom

35Fill 1r 

Fill 2n

3937

Nom
Data del naixement  
o adopció

35 36 37

35 36 37Fill 3r

Codi postal Municipi27 28Tipus de via15 Nom de la via pública

Tipus de  
numeració17 Qualificador 

del número Bloc Portal Escala Pis Porta

Dades complementàries 
del domicili

Localitat / Població  
(si és diferent del municipi)

19 20Número  
de casa18 21 22 23 24

25 26

16

Província29Municipi28Codi postal27

Segon cognom

03 04

Núm. d'identificació fiscal (NIF) Nom

06

Primer cognom

07

 Dades de l'altre progenitor o adoptant

Segon cognom

08 09

Núm. d'identificació fiscal (NIF) Nom

 Telèfons de contacte del/de la sol·licitant

Telèfon 1r  ................................ 10 11Telèfon 2n ................................

51

Cognoms i nom o raó socialNúm. d'identificació fiscal (NIF)

(1) Consigneu una "X" si el fill ho és per adopció.

En cas d'estrangers:

GOVERN
D'ESPANYA

39

39

38

38

38

Adoptat (1)

Compte bancari per a l'abonament del pagament únic4

Codi compte client (CCC)

Entitat Sucursal DC Número de compteConsigni les dades completes del compte bancari del qual sigui titular i en el qual vulgui rebre per 
transferència l'import del pagament únic pel naixement o adopció dels fills que es consignen més 
amunt.

Si és nacional d'un altre Estat membre de la Unió Europea, o bé d'Islàndia, Noruega, Suïssa o Liechtenstein, consigni una "X" en aquesta casella  ........................................................

60
Número de suport que figura a la part superior dreta del document d'identificació d'estrangers expedit  
pel Ministeri de l'Interior (permís de residència o targeta d'estranger en règim comunitari)  ........................................

Inscripció registral dels fills nascuts o adoptats a partir del dia 1 de juliol de 20073

Fill 1r 

Fill 2n

Fill 3r

46

TomRegistre Civil de:

44 47

Pàgina

44 46 47

44 46 47

05

En cas d'estrangers:

Si és nacional d'un altre Estat membre de la Unió Europea, o bé d'Islàndia, Noruega, Suïssa o Liechtenstein, consigni una "X" en aquesta casella  ........................................................

61
Número de suport que figura a la part superior dreta del document d'identificació d'estrangers expedit  
pel Ministeri de l'Interior (permís de residència o targeta d'estranger en règim comunitari)  ........................................

62

E

E

Lloc i data  ________________________________________________________________________________

Signatura del/de la sol·licitant o del seu representant:

45

Província de:

45

45

ANNEX II
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Exemplar per a l'interessat

 Domicili del/de la sol·licitant

DECLARO que són certes les dades consignades en aquest document i AUTORIT-
ZO l'Administració perquè les meves dades d'identificació i les de les persones 
que s’hi consignen puguin ser consultades, confrontades i verificades, amb garan-
tia de confidencialitat en el cas d'accés informatitzat a aquestes dades.

Model

141
Naixement o adopció de fill  

Sol·licitud del pagament únic

01

Primer cognom

02

 Dades del/de la sol·licitant: la mare, el pare (en cas de defunció de la mare) o l'adoptant

Dades de la sol·licitant i, si s'escau, de l'altre progenitor o adoptant1

Representant5

Data i signatura de la sol·licitud6

50

Identificació dels fills nascuts o adoptats a partir del dia 1 de juliol de 20072

36

Segon cognomPrimer cognom

35Fill 1r 

Fill 2n

3937

Nom
Data del naixement  
o adopció

35 36 37

35 36 37Fill 3r

Codi postal Municipi27 28Tipus de via15 Nom de la via pública

Tipus de  
numeració17 Qualificador 

del número Bloc Portal Escala Pis Porta

Dades complementàries 
del domicili

Localitat / Població  
(si és diferent del municipi)

19 20Número  
de casa18 21 22 23 24

25 26

16

Província29Municipi28Codi postal27

Segon cognom

03 04

Núm. d'identificació fiscal (NIF) Nom

06

Primer cognom

07

 Dades de l'altre progenitor o adoptant

Segon cognom

08 09

Núm. d'identificació fiscal (NIF) Nom

 Telèfons de contacte del/de la sol·licitant

Telèfon 1r  ................................ 10 11Telèfon 2n ................................

51

Cognoms i nom o raó socialNúm. d'identificació fiscal (NIF)

(1) Consigneu una "X" si el fill ho és per adopció.

En cas d'estrangers:

GOVERN
D'ESPANYA

39

39

38

38

38

Adoptat (1)

Compte bancari per a l'abonament del pagament únic4

Codi compte client (CCC)

Entitat Sucursal DC Número de compteConsigni les dades completes del compte bancari del qual sigui titular i en el qual vulgui rebre per 
transferència l'import del pagament únic pel naixement o adopció dels fills que es consignen més 
amunt.

Si és nacional d'un altre Estat membre de la Unió Europea, o bé d'Islàndia, Noruega, Suïssa o Liechtenstein, consigni una "X" en aquesta casella  ........................................................

60
Número de suport que figura a la part superior dreta del document d'identificació d'estrangers expedit  
pel Ministeri de l'Interior (permís de residència o targeta d'estranger en règim comunitari)  ........................................

Inscripció registral dels fills nascuts o adoptats a partir del dia 1 de juliol de 20073

Fill 1r 

Fill 2n

Fill 3r

46

TomRegistre Civil de:

44 47

Pàgina

44 46 47

44 46 47

05

En cas d'estrangers:

Si és nacional d'un altre Estat membre de la Unió Europea, o bé d'Islàndia, Noruega, Suïssa o Liechtenstein, consigni una "X" en aquesta casella  ........................................................

61
Número de suport que figura a la part superior dreta del document d'identificació d'estrangers expedit  
pel Ministeri de l'Interior (permís de residència o targeta d'estranger en règim comunitari)  ........................................

62

E

E

Lloc i data  ________________________________________________________________________________

Signatura del/de la sol·licitant o del seu representant:

45

Província de:

45

45

ANNEX III

(Aquest annex es publica únicament en castellá)


