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elaboración de produtos alimenticios, así como as súas 
condicións de utilización.

5. Prohibicións.
Queda expresamente prohibida:
5.1 Calquera manipulación na elaboración de queixo 

fundido que tenda a substituír, total ou parcialmente, a 
graxa, as proteínas ou ambas procedentes do leite por 
outras distintas.

5.2 A comercialización de queixo fundido relado ou 
en po, a granel, así como a súa venda fóra do seu envase 
orixinal.

6. Etiquetaxe.
A etiquetaxe dos queixos debe cumprir a Norma xeral 

de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos 
alimenticios, aprobada polo Real decreto 1334/1999, e o 
establecido noutras disposicións da Unión Europea apli-
cables na materia, coas seguintes particularidades:

6.1 Denominación de venda.
A denominación de venda indicarase de acordo co 

establecido no punto 2.
Os queixos fundidos previstos no punto 2.2 designa-

ranse como «queixo fundido…» «queixo…fundido» ou 
«…fundido», enchendo o espazo co nome da variedade. 
No caso de indicar máis dunha variedade, estas designa-
ranse por orde decrecente de proporcións.

Cando se incorpore algún ingrediente dos indicados 
no punto 3.2.4, a denominación completarase agregando 
a palabra «con» seguida do nome do ingrediente ou 
ingredientes engadidos.

6.2 Contido de materia graxa.
Indicarase o contido mínimo de materia graxa por cen 

gramos de produto rematado que se corresponderá co 
que conteña o produto á saída de fábrica. Non obstante, 
esta mención non é exixible cando forme parte da etique-
taxe nutricional.

A devandita indicación poderase substituír polas 
«denominacións de acordo co contido en graxa», previs-
tas no punto 2.1. 
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 17636 ORDE TAS/3083/2006, do 6 de outubro, pola 
que se ditan normas para a aplicación do dis-
posto no artigo 5 do Real decreto lei 8/2006, 
do 28 de agosto, polo que se aproban medidas 
urxentes en materia de incendios forestais na 
Comunidade Autónoma de Galicia. («BOE» 242, 
do 10-10-2006.)

O Real decreto lei 8/2006, do 28 de agosto, polo que se 
aproban medidas urxentes en materia de incendios fores-
tais na Comunidade Autónoma de Galicia, establece no 
seu artigo 5, entre outras medidas ao respecto, exencións 
e moratorias no pagamento das cotas á Seguridade 
Social.

Asemade, a disposición derradeira segunda do citado 
Real decreto lei faculta os distintos titulares dos departa-
mentos ministeriais, no ámbito das súas competencias, 
para ditar as disposicións necesarias e establecer os pra-

zos para a execución do establecido no devandito real 
decreto lei.

Por tanto, co fin de asegurar a efectiva aplicación 
daquelas exencións e moratorias nas cotas previstas no 
artigo 5 do dito real decreto lei, así como para unificar 
criterios na súa posta en práctica, faise necesario ditar a 
oportuna disposición.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Exención no pagamento de cotas da Seguri-
dade Social en supostos de expedientes de regulación 
de emprego.

1. Para os efectos da exención no pagamento das 
cotas da Seguridade Social, que concede a Tesouraría 
Xeral da Seguridade Social e prevista no artigo 5.1 do 
Real decreto lei 8/2006, do 28 de agosto, polo que se apro-
ban medidas urxentes en materia de incendios forestais 
na Comunidade Autónoma de Galicia, serán de aplicación 
as seguintes normas:

a) As solicitudes de exención no pagamento de cotas 
deberanse presentar ben ante a autoridade laboral 
perante a cal se segue o expediente de regulación de 
emprego ou ben na Dirección Provincial da Tesouraría 
Xeral da Seguridade Social correspondente ou nas súas 
administracións ou, se for o caso, na Delegación do 
Goberno ou na Subdelegación do Goberno na provincia 
de que se trate, ou en calquera outro dos lugares previs-
tos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, para a súa remisión ao 
órgano competente para a concesión ou denegación da 
exención conforme a letra c) seguinte.

Malia o indicado no parágrafo anterior, os empresa-
rios que teñan autorizada a xestión centralizada de deter-
minados trámites relacionados coa cotización e a recada-
ción formalizarán as súas solicitudes de exención no 
pagamento de cotas, en todo caso, perante a Dirección 
Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou 
administracións da mesma provincia en que estea autori-
zada a dita xestión centralizada.

Ás solicitudes de exención no pagamento de cotas 
xuntaráselle, se se ditase, a resolución da autoridade 
laboral recaída no expediente de regulación de emprego 
acordando a suspensión do contrato de traballo ou a 
redución temporal da xornada de traballo como conse-
cuencia da situación de forza maior a que se refire o artigo 
5 do citado real decreto lei. Se o expediente de regulación 
de emprego non se resolvese no momento de presentar a 
solicitude, achegarase a dita resolución dentro dos quince 
días seguintes á data en que se dite.

b) O prazo de presentación das solicitudes de exen-
ción de cotas será o dos tres meses seguintes ao da publi-
cación desta orde no «Boletín Oficial del Estado».

Respecto dos incendios que se produzan con poste-
rioridade á publicación desta orde, o prazo para as solici-
tudes será o dos tres meses seguintes ao da publicación 
no «Boletín Oficial del Estado» do real decreto polo que se 
estendan ao sinistro as medidas do Real decreto 
lei 8/2006, do 28 de agosto, de acordo coas prescricións 
do seu artigo 1.3 e a que se refire o artigo 3 desta orde.

c) A concesión ou denegación da exención acorda-
raa o director provincial da Tesouraría Xeral da Seguri-
dade Social ou, se for o caso, o director da Administración 
da Seguridade Social correspondente, conforme a distri-
bución de competencias que estea establecida para o 
efecto.

d) A exención comprenderá tanto as cotas da Segu-
ridade Social, incluídas as achegas empresariais e as dos 
seus traballadores, por continxencias comúns e profesio-
nais, como as correspondentes aos conceptos de recada-
ción conxunta mentres dure o período de suspensión do 
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contrato de traballo ou a redución temporal da xornada 
de traballo, considerándose o dito período como efectiva-
mente cotizado para todos os efectos.

A exención, en caso de suspensión do contrato de 
traballo, será do 100 por 100 e, para o suposto de redu-
ción temporal da xornada de traballo, esa exención será 
proporcional á dita redución.

e) Nestas exencións será de aplicación o disposto no 
artigo 2.1.a), último parágrafo, e c) desta orde, sobre a 
presentación de documentos de cotización.

2. As cotas exentas que xa fosen ingresadas, incluí-
das, se for o caso, as recargas, xuros de demora e custas 
que se satisfixesen, serán devoltas logo da petición dos 
interesados acompañada dos documentos acreditativos 
do seu pagamento, nos termos e cos efectos fixados no 
número 3 do artigo seguinte.

Artigo 2. Moratoria no pagamento de cotas da Seguri-
dade Social.

1. Para os efectos da moratoria de ata un ano sen 
xuro no pagamento das cotas da Seguridade Social por 
todas as continxencias así como polos conceptos de reca-
dación conxunta con aquelas, correspondentes aos tres 
meses naturais inmediatamente anteriores á produción 
do sinistro, e recoñecida tanto ás empresas respecto da 
totalidade das achegas ao seu cargo coma aos traballado-
res por conta propia incluídos en calquera dos réximes do 
sistema da Seguridade Social, conforme o artigo 5.2 do 
citado Real decreto lei 8/2006, do 28 de agosto, serán de 
aplicación as seguintes normas:

a) Para os efectos da presentación das solicitudes de 
moratoria será de aplicación o disposto no punto 1 do 
artigo anterior.

A xustificación dos danos sufridos realizarase mediante 
a documentación expedida para o efecto polo respectivo 
concello ou polo delegado do Goberno ou, se é o caso, polo 
subdelegado do Goberno na provincia de que se trate, acre-
ditativa dos danos e da situación das empresas ou explota-
cións afectadas ou, se é o caso, mediante resolución favora-
ble en expediente de regulación de emprego ou mediante 
resolución ou comunicación do Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación ou, se é o caso, a través da Entidade 
Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), en que conste a condi-
ción de beneficiario das indemnizacións outorgadas en rela-
ción cos danos producidos polos incendios forestais acaeci-
dos, conforme o indicado no artigo 1 do Real decreto lei 
8/2006, do 28 de agosto.

No suposto de empresas, a certificación terá carácter 
individualizado para cada unha delas.

Así mesmo, xunto coas solicitudes da moratoria presen-
taranse, de non telo efectuado con anterioridade, os docu-
mentos de cotización correspondentes aos meses obxecto 
da moratoria, así como os relativos aos meses posteriores 
cuxo prazo de presentación estiver xa vencido, aínda que 
non se ingresen as cotas respectivas, se for o caso.

b) A concesión ou denegación da moratoria acorda-
raa o director provincial da Tesouraría Xeral da Seguri-
dade Social ou, se é o caso, o director da Administración 
correspondente, conforme a distribución de competen-
cias establecida para a concesión de aprazamentos.

O prazo de ata un ano das moratorias concedidas 
computarase a partir do último día do prazo regulamenta-
rio de ingreso das cotas de que se trate.

c) Os solicitantes aos cales se lles concedese a mora-
toria virán obrigados, malia esta, a presentar os documen-
tos de cotización correspondentes a períodos posteriores á 
dita concesión, na mesma forma e prazos establecidos con 
carácter xeral, aínda cando non ingresen as cotas. No seu 
defecto, a moratoria quedará sen efecto desde a data en 
que se deberon presentar tales documentos.

2. A aplicación da moratoria de ata un ano sen xuro 
no pagamento das cotizacións, nos termos regulados no 
artigo 5.2 do Real decreto lei 8/2006, do 28 de agosto, para 
os danos producidos polos incendios orixinados na 
Comunidade Autónoma de Galicia no mes de agosto 
de 2006, entenderase referida aos meses de maio, xuño e 
xullo de 2006.

3. As solicitudes de devolución das cotas xa ingresa-
das e que sexan obxecto de moratoria, incluídas, se é o 
caso, as recargas, xuros de demora e custas que se satis-
fixesen, poderanse presentar xunto coa solicitude de con-
cesión da moratoria e, en todo caso, dentro do prazo 
establecido no punto 1.b) do artigo anterior, debendo xun-
tarlle para tal efecto os documentos acreditativos do seu 
pagamento. No suposto de que no prazo sinalado non se 
solicitase a devolución das cotas obxecto de moratoria, 
considerarase que se renuncia ao período de moratoria a 
que se refiran as ditas cotas.

Se o que tivese dereito á devolución fose debedor da 
Seguridade Social por cotas correspondentes a outros 
períodos, o crédito pola devolución seralle aplicado ao 
pagamento de débedas pendentes con aquela na forma 
que legalmente proceda, sen prexuízo do seu dereito a 
solicitar aprazamento de todas as cotas pendentes que, 
deste xeito, non sexan compensadas, nos termos do 
Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social, 
aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

Artigo 3. Aplicación das medidas a outros incendios.

A exención e a moratoria a que se refiren os artigos 
anteriores así como as demais medidas establecidas no 
artigo 5 do Real decreto lei 8/2006, do 28 de agosto, serán 
así mesmo aplicables a outros incendios de característi-
cas similares acaecidos ou que poidan acaecer desde o 1 
de abril ata o 1 de novembro de 2006 nos termos que 
declare o Goberno no sucesivo mediante real decreto en 
que se delimiten os municipios e os núcleos de poboación 
afectados polos incendios forestais no devandito período, 
de acordo coas previsións do artigo 1.3 do devandito Real 
decreto lei 8/2006.

Disposición adicional única. Extensión das medidas.

Nas referencias feitas aos traballadores nesta orde 
entenderanse incluídos tamén os socios traballadores das 
cooperativas encadrados en calquera dos réximes do sis-
tema da Seguridade Social.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de outubro de 2006.–O ministro de Traballo 
e Asuntos Sociais, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERIO DA VIVENDA
 18003 ORDE VIV/3149/2006, do 3 de outubro, pola 

que se crea e regula o Rexistro de Vivendas 
Protexidas. («BOE» 247, do 16-10-2006.)

O Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, polo que se 
aproba o Plan estatal 2005-2008, para favorecer o acceso 
dos cidadáns á vivenda, establece diversos mecanismos 
de planificación e control da execución do plan e das axu-


