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es determinen conjuntament per a satisfer les exigències 
de l’exercici professional en la Guàrdia Civil. La titularitat 
del dit centre, que s’ubicarà en l’Acadèmia d’Oficials de la 
Guàrdia Civil, correspondrà al Ministeri de l’Interior.

3. En l’article 26.2 de la Llei 42/1999, de 25 de novem-
bre, de Règim del Personal del Cos de la Guàrdia Civil, se 
suprimix la frase següent: «… no tindre reconeguda la 
condició d’objector de consciència ni estar en tràmit la 
seua sol·licitud…»

Disposició final octava. Reconeixement del servici mi-
litar.

Les Corts Generals expressen el seu reconeixement a 
tots els espanyols que, complint les seues obligacions, 
van servir Espanya per mitjà de la realització del servici 
militar, i ret especial homenatge a aquells qui van perdre 
la vida.

Disposició final novena. Reconeixement de servicis 
prestats en el territori d’Ifni-Sahara.

1. Les Corts Generals reconeixen l’entrega i sacrifici 
de què, complint el servici militar obligatori, van estar 
integrats en unitats expedicionàries de les Forces Arma-
des destacades en el territori d’Ifni-Sahara i van participar 
en la campanya dels anys 1957 a 1959.

2. El Ministeri de Defensa desenrotllarà programes 
de suport que permeten reconéixer la labor duta a terme 
pels qui van participar en les esmentades campanyes, 
contribuirà a les activitats de les associacions que els 
agrupen i elaborarà un llistat de participants en la contesa 
per a estudiar posteriorment ajudes nominals.

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

1. Els espanyols que ho sol·liciten podran manifestar 
el seu compromís amb la defensa d’Espanya, prestant el 
jurament o promesa davant de la bandera, amb la fór-
mula següent:

«Espanyols! Jureu o prometeu per la vostra conscièn-
cia i honor guardar la Constitució com a norma fonamen-
tal de l’Estat, amb lleialtat al rei, i si és necessari, entregar 
la vostra vida en defensa d’Espanya?» A la qual cosa con-
testaran: «Sí, ho fem!»

2. L’acte de jurament o promesa davant de la ban-
dera se celebrarà de manera semblant a l’establida en 
l’article 7.

3. El ministre de Defensa establirà el procediment 
per a sol·licitar i exercir este dret.

Disposició final onze. Títol competencial.

Esta llei es dicta a l’empara del que preveu l’article 
149.1.4a de la Constitució.

Disposició final dotze. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2008.

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 19 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 20082 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 16/2007, de 4 de 
juliol, de reforma i adaptació de la legislació 
mercantil en matèria comptable per a 
l´harmonització internacional basant-se en la 
normativa de la Unió Europea. («BOE» 281, 
de 23-11-2007.)

Advertits errors en la publicació de la Llei 16/2007, de 
4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercan-
til en matèria comptable per a l´harmonització internacio-
nal basant-se en la normativa de la Unió Europea, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» suplement en 
valencià número 4, d’1 d’agost de 2007, es procedix a 
efectuar la rectificació oportuna:

1. En la disposició addicional octava, apartat 1.Dos, 
en l’article 12.7, pàgina 633, on diu «… de l’apartat anterior 
seran deduïbles amb el límit anual màxim de la desena 
part del seu import l’immobilitzat intangible…», ha de dir 
«… de l’apartat anterior serà deduïble amb el límit anual 
màxim de la desena part de l´import l’immobilitzat intan-
gible…».

2. En la disposició addicional octava, apartat 1.Tres, 
en l’article 13.1 b), pàgina 633, on diu: «b) Les relatives a 
retribucions i altres prestacions al personal. No obstant 
això, seran deduïbles les contribucions dels promotors de 
plans de pensions regulats en el Text Refós de la Llei de 
Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Les dites 
contribucions s’imputaran a cada partícip en la part 
corresponent, excepte les realitzades de manera extraor-
dinària per aplicació de l’article 5.3.d) del mencionat Text 
Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pen-
sions. Seran igualment deduïbles les contribucions per a 
la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans 
de pensions, sempre que es complisquen els requisits 
següents:

a) Que siguen imputades fiscalment a les persones a 
les quals es vinculen les prestacions.

b) Que es transmeta de manera irrevocable el dret a 
la percepció de les prestacions futures.

c) Que es transmeta la titularitat i la gestió dels 
recursos en què consistisquen les dites contribucions.

Així mateix, seran deduïbles les contribucions efec-
tuades per les empreses promotores previstes en la Direc-
tiva 2003/41/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 
de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de 
fons de pensions d’ocupació, sempre que es complisquen 
els requisits regulats en les lletres a), b) i c), i les contin-
gències cobertes siguen les previstes en l’article 8.6 del 
Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de 
Pensions.», ha de dir: «b) Les relatives a retribucions i 
altres prestacions al personal. No obstant això, seran 
deduïbles les contribucions dels promotors de plans de 
pensions regulats en el Text Refós de la Llei de Regulació 
dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Estes contribucions 
s’imputaran a cada partícip en la part corresponent, 
excepte les realitzades de manera extraordinària per apli-
cació de l’article 5.3.d) de l’esmentat Text Refós de la Llei 
de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. Seran igual-
ment deduïbles les contribucions per a la cobertura de 
contingències anàlogues a les dels plans de pensions, 
sempre que es complisquen els requisits següents:

1r. Que siguen imputades fiscalment a les persones 
a les quals es vinculen les prestacions.

2n. Que es transmeta de manera irrevocable el dret a 
la percepció de les prestacions futures.

3r. Que es transmeta la titularitat i la gestió dels 
recursos en què consistisquen les dites contribucions.
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Així mateix, seran deduïbles les contribucions efec-
tuades per les empreses promotores previstes en la Direc-
tiva 2003/41/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 
de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de 
fons de pensions d’ocupació, sempre que es complisquen 
els requisits anteriors, i les contingències cobertes siguen 
les previstes en l’article 8.6 del Text Refós de la Llei de 
Regulació dels Plans i Fons de Pensions.».

3. En la disposició addicional octava, apartat 1.Sis, 
en l’article 16.3.1), pàgina 634, on diu: «Dos entitats que 
formen part d’un grup que tribute en el règim dels grups 
de societats cooperatives», ha de dir: «Dos entitats que 
pertanguen a un grup que tribute en el règim dels grups 
de societats cooperatives».

4. En la disposició addicional octava, apartat 1.Set, 
en l’article 19.5, pàgina 635, on diu: «… al qual es referix 
el paràgraf f) de l’apartat 1 de l’article 12 d’esta Llei...», ha 
de dir: «… al qual es referix el paràgraf f) apartat 1 de 
l’article 13 d’esta llei». 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 20555 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei General per a la Defensa dels Consumi-
dors i Usuaris i altres lleis complementàries. 
(«BOE» 287, de 30-11-2007.)

I

Este reial decret legislatiu complix la previsió recollida 
en la disposició final quinta de la Llei 44/2006, de 29 de 
desembre, de millora de la protecció dels consumidors i 
usuaris, que habilita el Govern perquè, en el termini de 12 
mesos, refonga en un únic text la Llei 26/1984, de 19 de 
juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usua-
ris i les normes de transposició de les directives comuni-
tàries dictades en matèria de protecció dels consumidors 
i usuaris que incidixen en els aspectes que estan regulats 
en aquella, regularitzant, aclarint i harmonitzant els textos 
legals que hagen de ser refosos.

Per a la identificació de les normes objecte de refosa 
s’ha considerat la llista de l’annex de la Directiva 98/27/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 
1998, relativa a les accions de cessació en matèria de pro-
tecció dels interessos dels consumidors i usuaris, que 
identifica les disposicions comunitàries dictades en 
matèria de protecció dels consumidors i usuaris, i, en 
conseqüència, les normes de transposició respecte de les 
quals ha d’examinar-se la procedència de la seua incorpo-
ració al text refós.

Analitzat en annex de l’esmentada directiva, s’integren 
en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels 
Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries les 
normes de transposició de les directives comunitàries 
que, dictades en matèria de protecció dels consumidors i 
usuaris, incidixen en els aspectes contractuals regulats en 
la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa 
dels Consumidors i Usuaris, i que establixen el règim jurí-
dic de determinades modalitats de contractació amb els 
consumidors, és a dir, els contractes subscrits a distància 
i els subscrits fora d’establiment comercial.

La regulació sobre garanties en la venda de béns de 
consum constituïx una transposició de directiva comuni-
tària que incidix en l’àmbit de la garantia regulat per la 
Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, 
la qual es refondrà igualment.

Així mateix, s’incorpora a la refosa la regulació sobre 
viatges combinats, perquè es tracta d’una norma de 
transposició de directiva comunitària que s’integra en el 
patrimoni comunitari de protecció dels consumidors i 
establix un règim jurídic específic en la contractació amb 
consumidors no afectat per les normes estatals sectorials 
sobre turisme.

A més, s’incorpora al text refós la regulació sobre la 
responsabilitat civil per danys causats per productes 
defectuosos, norma de transposició de directiva comuni-
tària que incidix en aspectes essencials regulats en la Llei 
General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, i que, 
com de manera unànime reconeix la doctrina i jurispru-
dència, requerix aclarir i harmonitzar les seues respecti-
ves regulacions, a fi d’assegurar una adequada integració 
entre estes, superant aparents antinòmies.

Altres normes de transposició de les directives comu-
nitàries mencionades en l’annex de la Directiva 98/27/CE, 
no obstant això, instrumenten règims jurídics molt diver-
sos que regulen àmbits sectorials específics allunyats del 
nucli bàsic de la protecció dels consumidors i usuaris.

Eixe és el cas de les lleis que regulen els servicis de la 
societat de la informació i el comerç electrònic, les nor-
mes sobre radiodifusió televisiva i la Llei 29/2006, de 26 
de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i 
Productes Sanitaris.

La Llei 7/1995, de 23 de març, de Crèdit al Consum, 
encara que conté una regulació específica dels contractes 
amb consumidors, no s’incorpora a la refosa en considera-
ció a la seua incidència específica, també, en l’àmbit finan-
cer. Estes circumstàncies determinen que les prescripcions 
de la Llei de Crèdit al Consum es completen no sols amb 
les regles generals contingudes en la Llei 26/1984, de 19 de 
juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usua-
ris, sinó també amb aquelles pròpies reguladores dels 
servicis financers, en particular les referides a les obliga-
cions de les entitats de crèdit en relació amb la informació 
als clients, publicitat i transparència de les operacions. 
Per això, es considera que s’integra de manera més har-
mònica la regulació sobre crèdit al consum en este grup 
de disposicions financeres. Coadjuva esta decisió la incor-
poració a l’ordenament jurídic intern, mitjançant la Llei 
22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a distància 
de servicis financers destinats als consumidors, de la 
Directiva 2002/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de setembre de 2002, relativa a la comercialització a 
distància de servicis financers destinats als consumidors, 
i per la qual es modifiquen la Directiva 90/619/CEE del 
Consell i les Directives 97/7/CE i 98/27/CE.

El peculiar règim de constitució dels drets 
d’aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic i 
l’establiment de normes tributàries específiques en la Llei 
42/1998, de 15 de desembre, que va traslladar a 
l’ordenament jurídic intern la Directiva 94/47/CE, del Par-
lament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 1994, 
desaconsella, així mateix, la seua inclusió en el Text Refós 
de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i 
Usuaris i altres lleis complementàries atesa la seua indub-
table incidència també en els àmbits registral i fiscal, 
aliens al nucli bàsic de protecció dels consumidors.

Tampoc és objecte de refosa la Llei 34/1998, d’11 de 
novembre, General de Publicitat, ja que el seu àmbit sub-
jectiu d’aplicació inclou també les relacions entre empre-
saris i el seu contingut està pendent de revisió com a 
conseqüència de l’aprovació de la Directiva 2005/29/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig de 
2005, relativa a les pràctiques comercials deslleials de les 
empreses amb els consumidors en el mercat  interior, que 
ha de ser incorporada al nostre ordenament jurídic.

Finalment, les normes reglamentàries que traslladen 
directives dictades en matèria de protecció als consumi-
dors i usuaris, com ara les relatives a indicació de preus, 
etiquetatge, presentació i publicitat de productes alimen-
taris, etcètera, no s’incorporen al Text Refós de la Llei 


