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REAL DECRETO 1197/2007, do 14 de setembro,
polo que se modifica o Real decreto 504/2007,
do 20 de abril, en materia de recoñecemento
de descanso por maternidade nos supostos de
discapacidade do fillo e de recoñecemento da
necesidade de asistencia de terceira persoa
nas prestacións non contributivas. («BOE» 237,
do 3-10-2007, e «BOE» 238, do 4-10-2007.)

A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres, ampliou o permiso de
descanso por maternidade nos supostos de discapacidade. O Real decreto 504/2007, do 20 de abril, polo que se
aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola Lei 39/2006, do 14 de decembro,
de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, establece na súa disposición adicional terceira que para a acreditación da
discapacidade do fillo ou menor acollido se aplicará a
escala de valoración específica para menores de tres
anos.
Isto xera distintas interpretacións xa que se pode considerar exclusiva a aplicación desa escala para estes efectos, sendo igualmente de aplicación o baremo establecido
no Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, sobre procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez.
O Real decreto 504/2007, do 20 de abril, polo que se
aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola Lei 39/2006, do 14 de decembro,
de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, estableceu un novo
instrumento de valoración da necesidade do concurso
doutra persoa no recoñecemento do grao de minusvalidez.
Porén, faise necesario introducir mecanismos de flexibilidade na utilización dos instrumentos da valoración da
necesidade de asistencia de terceira persoa para axilizar e
optimizar os recursos e medios existentes do recoñecemento dos dereitos dos cidadáns, polo que se debe manter a vixencia transitoria do anexo 2 do Real decreto 1971/
1999, do 23 de decembro, sobre procedemento para o
recoñecemento, declaración e cualificación do grao de
minusvalidez.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Traballo e
Asuntos Sociais e logo de deliberación do Consello de
Ministros na súa reunión do día 14 de setembro de 2007,
DISPOÑO:
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«Para a ampliación do período de descanso por
maternidade nos supostos de discapacidade do fillo
ou menor acollido, a acreditación desta tamén se
poderá realizar pola aplicación da escala de valoración específica para menores de tres anos, considerando que procede a ampliación cando a valoración
sexa, polo menos, do grao 1 moderado, e isto sen
prexuízo do establecido no Real decreto 1971/1999,
do 23 de decembro, sobre procedemento para o
recoñecemento, declaración e cualificación do grao
de minusvalidez.»
Dous. Introdúcese unha disposición transitoria única
coa seguinte redacción:
«Disposición transitoria única. Réxime transitorio
para a determinación de axuda de terceira persoa.
O anexo 2 do Real decreto 1971/1999, do 23 de
decembro, sobre procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez será de aplicación para a determinación da
necesidade de axuda de terceira persoa ata a data
en que se proceda á revisión do baremo, conforme
o previsto na disposición adicional cuarta deste real
decreto.»
Tres. A disposición derrogatoria única queda redactada do seguinte xeito:
«Quedan derrogadas cantas normas de igual ou
inferior rango se opoñan ao disposto neste real
decreto. En particular, queda expresamente derrogado o anexo 2 do Real decreto 1971/1999, do 23 de
decembro, sobre procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez, sen prexuízo do previsto na disposición
adicional primeira, número 3, na disposición adicional terceira, e na disposición transitoria única.»
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día de súa publicación no Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid o 14 de setembro de 2007.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

(Este real decreto publícase tendo en conta a corrección de erros
publicada no BOE núm. 28, do 4-10-2007.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO E COMERCIO

Artigo único. Modificación do Real decreto 504/2007, do
20 de abril, polo que se aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola Lei
39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de
dependencia.
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O Real decreto 504/2007, do 20 de abril, polo que se
aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola Lei 39/2006, do 14 de decembro,
de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, queda modificado
como segue:
Un. O primeiro parágrafo da disposición adicional
terceira queda redactado do seguinte xeito:

A Lei 3/1985, do 18 de marzo, de metroloxía, establece
o réxime xurídico da actividade metrolóxica en España,
réxime ao cal se deben someter en defensa da seguranza,
da protección da saúde e dos intereses económicos dos

ORDE ITC/2845/2007, do 25 de setembro, pola
que se regula o control metrolóxico do Estado
dos instrumentos destinados á medición de
son audible e dos calibradores acústicos.
(«BOE» 237, do 3-10-2007.)

