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3.4.1.
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LLEI 35/2007, de 15 de novembre, per la qual
s’establix 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. («BOE» 275, de 16-11-2007.)

3.4.2.

Refinatge de metalls en forns de reverber a
excepció del plom i coure.
Fabricació de silicoaliatges, excepte ferrosilici,
quan la potència del forn és igual o inferior a
100 Kw.

3.5.
3.6.

Transformacions metàl·liques (cap).
Indústries químiques i connexes.

3.6.1.
3.6.2.

Producció de clorur i nitrat de ferro.
Producció de compostos de cadmi, zinc, crom,
magnesi, manganés i coure.
Producció d’aromàtics nitrats.

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.

3.6.4.

Producció d’àcids fòrmic, acètic, oxàlic, adípic,
làctic, salicílic, maleic i ftàlic.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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 productes fotogràfics.

3.6.10.

Fosa de resines.

3.6.11.

Oxidació d’olis vegetals.

3.7.

Indústria tèxtil.

3.7.1.
3.7.2.

Llavatge i cardatge de llana.
Fabricació de feltres i buates.

3.8.

Indústria alimentària.

3.8.1.

Torrada i torrefacció de cacau, café, malta,
xicòria i altres succedanis del café.
Preparació de productes opoteràpics i
d’extractes o concentrats de carns, peix i altres
matèries animals.
Fregidories industrials de productes alimentaris
(peixos, creïlles, etc.) en les aglomeracions
urbanes.

3.6.3.

3.8.2.
3.8.3.

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.
3.10.2.

Centrals de distribució de ciments a granel.
Ensacada de ciments.
Fabricació de productes de fibrociment.

3.11.
3.12.

Indústria de la pell, cuiro i calçat (cap).
Indústries fabrils i activitats diverses.

3.12.1.

Aplicació sobre qualsevol suport (fusta, cuiro,
cartó, plàstics, fibres sintètiques, teixit, feltre,
metalls, etc.) d’asfalt, materials bituminosos o
olis asfàltics, de vernissos grassos i olis assecants per a l’obtenció de paper recobert, teixits
recoberts (hules, cuiros artificials, teles i
papers oleaginosos i linòleums).

3.13.

Activitats agrícoles i agroindustrials.

3.13.1.

Emmagatzemament de bagàs i pinyolada fermentables de fruits.

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

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 declaracions contingudes en diferents instruments internacionals, entre els quals es troben la Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea o la Carta
Social Europea, que consideren la família com a element
essencial de la societat que té dret a una protecció, en els
plans jurídic, econòmic i social, per a aconseguir el seu
desenrotllament.
En el marc de la protecció a la família, el sistema de la
Seguretat Social inclou 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 en el que afecta la determinació de la base liquidable,
d’acord amb l’aplicació del «mínim familiar», com en
l’establiment d’una deducció de maternitat, a favor de les
persones donades d’alta en la Seguretat Social que tinguen a càrrec un menor de 3 anys.
No obstant això, el Govern ha considerat necessari
complementar les dites prestacions i incrementar el
suport atorgat al nostre país a la família, atés que esta
funció social és una àrea que mereix una protecció prioritària. El nostre país s’enfronta a unes previsions
d’important envelliment de la població, que han motivat
que s’hagen tractat de millorar les condicions de les famílies en què es produïxen nous naixements o adopcions,
buscant amb això fer front a llarg termini a eixa tendència
poblacional. La dita finalitat ha motivat que s’exigisca 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 naixement o adopció de fill, que consistix en un pagament únic
la finalitat del qual és compensar en part els majors gastos que ocasiona el nou ser, en especial en la primera
etapa de la seua vida. Esta nova prestació té una doble
naturalesa. Per a les persones que realitzen una activitat
pel seu compte o per compte d’altri per la qual estiguen
donades d’alta en la Seguretat Social en el moment del
naixement o l’adopció, o hagen percebut en el període
impositiu anterior rendiments o guanys de patrimoni,
subjectes a retenció o ingrés a compte, o rendiments
d’activitats econòmiques pels quals s’hagen efectuat els
corresponents pagaments fraccionats, la prestació adquirix 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 manera anticipada. Al contrari, de
manera subsidiària, per a les persones que no tenen dret
al benefici fiscal abans indicat per no trobar-se en la situació descrita, el pagament adquirix la naturalesa de presta-
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ció de Seguretat Social, en la seua modalitat no contributiva.
La nova prestació és compatible amb l’actual deducció per maternitat regulada en l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, si bé ambdós prestacions responen
a finalitats distintes; mentres l’última busca fomentar la
incorporació de la dona al mercat laboral, la primera
tracta de compensar les despeses ocasionades per la
incorporació 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 de tercer o successius
fills, així com amb la corresponent prestació per part o
adopció múltiples de la Seguretat Social.
Atesa la diferent naturalesa dels beneficis previstos en
la present llei, resulta, així mateix, distinta la cobertura
financera d’estos que, respecte de la deducció fiscal,
recau en la part estatal de la quota de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, mentres que, en el seu
vessant de prestació no contributiva de la Seguretat
Social, serà finançada per aportacions de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions
contingudes en l’article 86 de la Llei General de la Seguretat Social.
Amb esta 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 a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones i compensar, en un cert grau, els gastos ocasionats en
la llar familiar, entre els quals convindria destacar la
important 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 diferents administracions que, a més d’altres objectius, permeta garantir als nuclis familiars que se situen entorn del
llindar de la pobresa, a través de l’actuació conjunta dels
servicis i de les prestacions econòmiques, que el naixement o l’adopció de fills no empitjora la seua renda disponible i el seu benestar. A este efecte, s’haurà de realitzar
una avaluació de la situació del col·lectiu assenyalat així
com dels elements de reforç necessaris en l’acció
pública.
Article 1. Objecte.
La present llei té com a 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. Seran persones beneficiàries del que disposa la
present llei:
a) En cas de naixement, la mare, sempre que el
naixement s’haja produït en territori espanyol. En els
supòsits de defunció de la mare sense haver sol·licitat la
prestació o la percepció anticipada de la deducció, en serà
beneficiari l’altre progenitor.
b) En els casos d’adopció per persones de distint
sexe, la dona, sempre que l’adopció s’haja constituït o
reconegut per autoritat espanyola competent. En els
supòsits de defunció d’esta sense haver sol·licitat la prestació o la percepció anticipada de la deducció, en serà
beneficiari l’altre adoptant.
Si les persones adoptants foren persones del mateix
sexe, aquella que ambdós determinen de comú acord,
sempre que l’adopció s’haja constituït o reconegut per
autoritat espanyola competent.
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Si l’adopció es produïx per una sola persona, esta,
sempre que s’haja constituït o reconegut per autoritat
espanyola competent.
2. En qualsevol dels supòsits indicats en l’apartat
anterior, serà requisit necessari que la persona beneficiària haja residit de manera legal, efectiva i continuada
en territori espanyol durant almenys els dos anys immediatament anteriors al fet del naixement o l’adopció.
La situació de residència es determinarà per a aquelles persones que, reunint els requisits anteriors, no tinguen 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 seua integració
social, els tractats internacionals i els convenis que
s’establisquen amb el país d’origen.
3. En cap cas no serà persona beneficiària l’adoptant
quan es produïsca l’adopció d’un menor per una sola persona i subsistisca la pàtria potestat d’un dels progenitors.
Article 3. Instrumentació i import.
Les persones beneficiàries a què es referix l’article 2
d’esta llei, per cada fill nascut o adoptat, tindran 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-Residents i sobre el Patrimoni, quan, sent contribuent
del dit Impost, hi concórrega alguna de les circumstàncies
següents:
– que realitze una activitat pel seu compte o per
compte d’altri per la qual estiga donat d’alta en el règim
corresponent de la Seguretat Social o mutualitat en el
moment del naixement o l’adopció.
– que haja 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’hagen efectuat els corresponents
pagaments fraccionats.
Esta deducció podrà percebre’s de manera anticipada
i s’aplicarà a càrrec del tram estatal de l’impost.
b) Una prestació no contributiva de la Seguretat
Social de 2.500 euros, en el supòsit de no complir els
requisits establits en la lletra a) anterior.
Article 4. Termini i procediment per a la seua sol·licitud.
1. La sol·licitud de la percepció de manera 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 podrà efectuar a partir de la inscripció del descendent en el Registre Civil.
2. La sol·licitud de la persona interessada implicarà
el seu consentiment per a l’accés, tractament i comunicació de les dades de caràcter personal que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions dels òrgans administratius encarregats de la tramitació dels procediments de
gestió i inspecció 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 la present llei,
d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
i el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 juny.
3. El ministre d’Economia i Hisenda i el ministre de
Treball i Assumptes Socials establiran el procediment i les
condicions per a tindre dret a la percepció de manera anticipada de la deducció en l’Impost sobre la Renda de les
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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 la qual es referix la lletra
b) de l’article 3. Tant esta competència com la resolució de
la reclamació prèvia a la via judicial podran ser objecte de
delegació en els òrgans de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, amb els efectes de l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i
els requisits, referits als òrgans delegats, de l’apartat
quart de la disposició addicional tretze 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 la present llei només serà aplicable
respecte dels naixements que s’hagen produït a partir d’1
de juliol de 2007, així com de les adopcions que s’hagen
constituït a partir de la dita data.
Disposició addicional segona. Contribuents a qui siga
aplicable la normativa foral de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques.
Els contribuents a qui siguen aplicables les normes
forals de Navarra o del País Basc en l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques que reunisquen els requisits que la present llei establix en l’article 2 tindran dret a
la prestació no contributiva de la Seguretat Social prevista en l’article 181.d) del Text refós de la Llei General de
la Seguretat Social aprovat per 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
impulsarà 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’estes, a fi d’aconseguir un
major grau d’eficàcia en la consecució dels objectius
comuns, respectant en tot cas el marc competencial de les
comunitats autònomes.
Disposició addicional quarta. Polítiques tendents a
l’escolarització de zero a tres anys.
En el marc de les polítiques estatals, sempre amb respecte al marc competencial de les comunitats autònomes,
el Govern impulsarà polítiques tendents a desenrotllar
l’escolarització de zero a tres anys.
Disposició addicional quinta. Polítiques tendents al desenrotllament de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
En el marc de les polítiques estatals, sempre amb respecte al marc competencial de les comunitats autònomes,
el Govern impulsarà polítiques tendents a desenrotllar la
conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
Disposició addicional sexta. Perspectiva de gènere.
En el disseny, aplicació i avaluació de les polítiques
familiars es potenciarà la perspectiva de gènere.
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Disposició addicional sèptima. Convenis de finançament de centres i servicis que possibiliten la xarxa
d’escoles infantils en el tram de zero a tres anys.
A partir dels pressupostos generals de l’Estat de 2008
s’incrementaran substancialment les partides destinades
a finançar, per mitjà de conveni entre l’Administració de
l’Estat i les comunitats autònomes i altres administracions, les noves inversions i la posada en marxa de nous
centres i servicis que possibiliten l’extensió i generalització de la xarxa d’escoles infantils en el tram de zero a tres
anys.
Disposició transitòria única. Comunicacions presentades abans de l’entrada en vigor d’esta llei.
Les comunicacions de naixements o adopcions presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta llei
per les persones que reunisquen els requisits que s’hi
establixen o pels seus representants legals tindran la consideració de sol·licituds d’acord amb el que preveu
l’article 4 d’esta llei i es consideraran formulades des de la
seua data d’entrada 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 noResidents i sobre el Patrimoni.
U. S’afig un punt z) a l’article 7 de la llei, en els termes següents:
«z) Les prestacions i ajudes familiars percebudes de qualsevol de les administracions públiques,
ja siguen vinculades a naixement, adopció, acolliment o atenció de fills menors.»
Dos. S’hi afig un nou article 81 bis, que quedarà
redactat en els termes següents:
«Article 81 bis. Deducció per naixement o adopció.
1. Els contribuents a què es referix l’article 2 de
la Llei 35/2007, de 15 de novembre, podran minorar
la quota diferencial d’este impost en 2.500 euros
anuals per cada fill nascut o adoptat en el període
impositiu, sempre que complisquen qualsevol de
les condicions següents:
a) que realitzen una activitat pel seu compte o
per compte d’altri per la qual estiguen donats d’alta
en el règim corresponent de la Seguretat Social o
mutualitat en el moment del naixement o l’adopció.
b) que hagen 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’hagen efectuat els corresponents pagaments fraccionats.
La deducció es realitzarà en el període impositiu
en què s’haja efectuat la inscripció del descendent
en el Registre Civil.
2. Es podrà sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària l’abonament de la deducció de manera anticipada, i es podrà cedir, si és el
cas, a l’altre progenitor o adoptant que complisca
els requisits previstos en l’article 2.2 de la Llei
35/2007, de 15 de novembre, el dret al seu cobrament una vegada li siga reconegut. S’entendrà que
no hi ha transmissió lucrativa a l’efecte fiscal per
esta cessió.
Quan es perceba la deducció de manera anticipada, no es minorarà la quota diferencial de
l’impost.
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3. En cap cas no es tindrà dret a esta deducció
quan, en relació amb el mateix naixement o adopció, ja haja percebut la prestació a què es referix la
lletra b) de l’article 3 de la Llei 35/2007, de 15 de novembre.»
Tres. Es modifica l’article 103, que quedarà 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’este impost, així
com de les quotes de l’Impost sobre la Renda de noResidents a què es referix el paràgraf d) de l’article
79 d’esta llei i, si és el cas, de les deduccions previstes en els articles 81 i 81 bis d’esta llei, siga superior
a l’import de la quota resultant de l’autoliquidació,
l’Administració tributària realitzarà, si és procedent,
liquidació provisional dins dels sis mesos següents
al terme del termini establit per a la presentació de
la declaració.
Quan la declaració haja sigut presentada fora de
termini, els sis mesos a què es referix el paràgraf
anterior es computaran des de la data de la seua
presentació.
2. Quan la quota resultant de l’autoliquidació o,
si és el cas, de la liquidació provisional siga inferior
a la suma de les quantitats efectivament retingudes
i dels pagaments a compte realitzats d’este impost,
així com de les quotes de l’Impost sobre la Renda de
no-Residents a què es referix el paràgraf d) de
l’article 79 d’esta llei i, si és el cas, de les deduccions
previstes en els articles 81 i 81 bis d’esta llei,
l’Administració tributària procedirà a tornar d’ofici
l’excés sobre l’esmentada quota, sense perjuí de la
realització de les ulteriors liquidacions, provisionals
o definitives, que corresponguen.»
Quatre. S’hi afig una nova disposició addicional vinti-sis, que quedarà redactada en els termes següents:
«Disposició addicional vint-i-sis. Deducció per
naixement o adopció en el període impositiu 2007.
El que preveuen els articles 81 bis i 103 d’esta llei
només serà aplicable respecte dels naixements que
s’hagen produït a partir de l’1 de juliol de 2007, així
com de les adopcions que s’hagen constituït a partir
de la dita data.»
Disposició final segona. Modificacions de la Llei General
de la Seguretat Social, Text refós aprovat per 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 preu fet per naixement o adopció de fill, en
supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en
els casos de mares discapacitades.»
Dos. S’afig 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 perceben ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors a 11.000 euros. La quantia
anterior s’incrementarà en un 15 per 100 per cada fill
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o menor acollit a càrrec, a partir del segon, incloenthi este.»
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 referix el paràgraf a) de l’article 181 serà en còmput anual de 500 euros quan el fill o menor acollit a
càrrec tinga una edat inferior a 3 anys, i de 291
euros, quan el fill o menor acollit a càrrec tinga una
edat compresa entre els 3 i 18 anys d’edat, excepte
en els supòsits especials que es contenen en l’article
següent.»
Cinc. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 2 de
l’article 182 bis, en els termes següents:
«a) 1.000 euros, quan el fill o menor acollit a
càrrec tinga 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 tindre la redacció
següent:
«Subsecció 2a Prestació econòmica de pagament únic a preu fet per naixement o adopció de fill
en supòsits de famílies nombroses monoparentals 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, per eixe
motiu, adquirisca la dita condició, en una família
monoparental o en els supòsits de mares que patisquen una discapacitat igual o superior al 65 per cent,
es tindrà dret a una prestació econòmica del sistema
de la Seguretat Social en la quantia i en les condicions que s’establixen en els següents apartats.
A l’efecte de la consideració de la família nombrosa, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei
40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les
Famílies Nombroses.
Es considerarà família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb qui conviu el fill
nascut o adoptat i que constituïx el sustentador únic
de la família.»
Huit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 186, que
passa a tindre la redacció següent:
«1. La prestació per naixement o adopció de
fill, regulada en la present subsecció, consistirà en
un pagament únic de 1.000 euros.»
Nou. S’hi 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 naixement o adopció de fill.
Article 188 bis. Persones beneficiàries.
Són beneficiàries d’esta prestació les persones a
qui es referix l’article 2 de la Llei 35/2007, de 15 de
novembre, sempre que no hagen tingut dret a la
deducció per naixement o adopció regulada en
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.
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Article 188 ter. Quantia.
La prestació consistirà en un pagament únic de
2.500 euros per cada fill nascut o adoptat.
Article 188 quater. Termini per a la seua sol·licitud.
La sol·licitud es podrà efectuar a partir de la inscripció 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
podrà ser cedit a l’altre progenitor o adoptant una
vegada li siga reconegut, si este reunix els requisits
establits en l’article 2.2 de la Llei 35/2007, de 15 de
novembre. S’entendrà que no hi ha transmissió
lucrativa a l’efecte fiscal per esta cessió.
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 referix la lletra d) de l’article 181 de la Llei
General de la Seguretat Social. Tant esta competència com la resolució de la reclamació prèvia a la via
judicial podran ser objecte de delegació en els
òrgans de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb els efectes de l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els requisits referits als òrgans delegats
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de l’apartat quart de la disposició addicional tretze
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat.»
Deu. S’hi incorpora l’apartat 4 en l’article 189, en els
termes següents:
«4. La percepció de la prestació per naixement
o adopció de fill serà compatible amb la percepció
de les altres prestacions familiars de la Seguretat
Social, regulades en la present secció.»
Disposició final tercera. Habilitació normativa.
Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i execució de
la present llei.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
La present llei entrarà en vigor el dia que es publique
en el «Boletín Oficial, del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 15 de novembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

