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Reial decret 72/1998, de 23 de gener, pel qual s’aprova
la Reglamentació tecnicosanitària específica dels prepa-
rats per a lactants i preparats de continuació, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 183, d’1 d’agost
de 2000, i en el suplement en català número 9, de 19
d’agost de 2000, es procedeix a fer-ne la rectificació
oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 711, segona columna, article únic, apar-
tat 1.5, última línia, on diu: «... productes sanitaris.», ha
de dir: «... productes fitosanitaris.».

MINISTERI D’HISENDA

18912 REIAL DECRET 1732/2000, de 20 d’octubre,
pel qual es modifica el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques en
matèria de retencions i ingressos a compte
sobre els rendiments del treball. («BOE» 253,
de 21-10-2000.)

La sentència de la Sala Tercera Contenciosa Admi-
nistrativa (Secció Segona), del Tribunal Suprem, de 19
de maig de 2000, ha anu�at diversos aspectes del pro-
cediment per calcular les retencions sobre els rendi-
ments del treball, que preveu el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial
decret 214/1999, de 5 de febrer.

L’Alt Tribunal ha analitzat el sistema de càlcul de les
retencions sobre els rendiments del treball en el context
del nou impost i ha considerat que el principi prioritari
que ha de ser present en la regulació de les retencions
no és altre que el de la màxima personalització i indi-
vidualització en el càlcul de la retenció, per aconseguir
la màxima equivalència amb la tributació definitiva.

Per tal d’incorporar al Reglament de l’impost el que
assenyala el Tribunal Suprem, en les matèries que són
susceptibles d’un desplegament reglamentari immediat,
s’ha considerat oportú modificar diversos preceptes en
el sentit següent:

L’article primer d’aquest Reial decret fa una nova
redacció del paràgraf d) de l’article 78.3 del Reglament
de l’impost perquè en la determinació de la base de
càlcul del tipus de retenció es tingui en compte el mínim
familiar per ascendents. Alhora, en aquest precepte s’es-
tableix el còmput en la seva totalitat dels descendents,
i no per meitat, com preveia el text reglamentari declarat
nul pel Tribunal Suprem, quan el contribuent tingui dret,
de manera exclusiva, a l’aplicació íntegra del mínim fami-
liar, i per a la resta de casos es manté el còmput per
meitat.

L’article segon fa una nova redacció del número 5è
i s’afegeix un nou número 9è a l’article 81.2 del Regla-
ment de l’impost, per incloure-hi dos nous supòsits de
regularització del tipus de retenció: la variació de les
circumstàncies dels descendents (per exemple si es van
computar en la seva meitat i s’han de computar en la
seva totalitat); i la variació en el nombre o les circums-
tàncies dels ascendents que s’han de tenir en compte
per determinar la base de càlcul del tipus de retenció.

Ara bé, en aquest últim cas, el dels ascendents, la
regularització pot suposar tant una disminució com un
increment del tipus de retenció. Per exemple, seria així
en cas que l’ascendent que es va computar en la seva
totalitat s’hagi de computar per meitat, o perquè no s’ha
de computar en cap cas.

Finalment, la disposició final única estableix que
aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva

publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efecte
des del dia 1 de gener de 2000, amb la intenció que
es practiquin les regularitzacions del tipus de retenció
que escaiguin d’acord amb les novetats introduïdes en
el text reglamentari, circumstància que té en compte
la disposició transitòria única del Reial decret, que esta-
bleix la manera de comunicar al retenidor la nova situació
derivada d’aquestes modificacions, alhora que habilita
els pagadors a practicar la regularització en qualsevol
de les nòmines pendents fins al final de l’exercici, i no
en la immediata a la recepció de la comunicació, tal
com preveu amb caràcter general el Reglament de l’im-
post, per facilitar-ne l’aplicació, tenint en compte el nom-
bre d’empreses afectades.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i prèvia deliberació del
Consell de Ministres en la reunió del dia 20 d’octubre
de 2000,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació de l’article 78 «Base per
calcular el tipus de retenció» del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques.

El paràgraf d) de l’apartat 3 de l’article 78 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, que-
da redactat de la manera següent:

«d) En l’import del mínim personal i del mínim
familiar per descendents i ascendents, inclòs el cas
dels discapacitats a què fa referència l’article 40
de la Llei de l’impost, en els termes i les condicions
que s’hi preveuen, sense que hi sigui aplicable cap
dels mínims personals incrementats a què es refe-
reix l’article 70.2 de la Llei de l’impost. A aquests
efectes, l’edat del perceptor i dels descendents i
els ascendents que donin dret a la minoració s’en-
tén referida a la data de meritació de l’impost, i
s’hi han d’aplicar, a més, les especialitats següents:

1r El retenidor no ha de tenir en compte la
circumstància que preveu l’article 40.3.2è de la Llei
de l’impost.

2n Els descendents es computen per meitat,
excepte quan el contribuent tingui dret, de manera
exclusiva, a l’aplicació de la totalitat del mínim fami-
liar per aquest concepte.»

Article segon. Modificació de l’article 81 «Regularit-
zació del tipus de retenció» del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

1. L’article 81.2.5è del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret
214/1999, de 5 de febrer, queda redactat de la manera
següent:

«5è Si en el curs de l’any natural augmenta
el nombre de descendents, o en varien les seves
circumstàncies, s’esdevé la condició de minusvàlid
o augmenta el grau de minusvalidesa en el per-
ceptor de rendes del treball o en els seus descen-
dents, sempre que, d’acord amb l’article 40 de la
Llei de l’impost, aquestes circumstàncies determi-
nin un increment del mínim personal o familiar.»

2. S’afegeix un nou número 9è a l’apartat 2 de l’ar-
ticle 81 del Reglament de l’impost sobre la renda de les
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persones físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5
de febrer, amb la redacció següent:

«9è Si en el curs de l’any natural es produeix
una variació del nombre d’ascendents o de les
seves circumstàncies, sempre que es produeixi una
variació de l’import del mínim familiar, d’acord amb
l’article 40 de la Llei de l’impost.»

3. L’apartat 4 de l’article 81 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat
pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, queda redac-
tat de la manera següent:

«4. Els nous tipus de retenció s’apliquen a partir
de la data en què es produeixin les variacions a
què es refereixen els números 1r, 2n, 3r i 4t de
l’apartat 2 d’aquest article i a partir del moment
en què el perceptor dels rendiments del treball
comuniqui al pagador les variacions a què es refe-
reixen els números 5è, 6è, 7è, 8è i 9è de l’apartat
esmentat, sempre que les comunicacions es pro-
dueixin, com a mínim, amb cinc dies d’antelació
a la confecció de les nòmines corresponents, sens
perjudici de les responsabilitats en què pugui
incórrer el perceptor quan la falta de comunicació
d’aquestes circumstàncies determini l’aplicació
d’un tipus inferior al que correspongui, en els ter-
mes que preveu l’article 89 de la Llei de l’impost.

La regularització a què es refereix aquest article
es pot portar a terme, a opció del pagador, a partir
del dia 1 dels mesos d’abril, juliol i octubre, respecte
de les variacions que, respectivament, s’hagin pro-
duït en els trimestres immediatament anteriors a
aquestes dates.»

Disposició transitòria única. Regularització del tipus
de retenció.

La regularització del tipus de retenció corresponent
a l’exercici de 2000, per a l’aplicació de les modificacions
que introdueix aquest Reial decret, es pot portar a terme
de la manera següent:

1. Quan els descendents que es van computar per
meitat s’hagin de computar en la seva totalitat, o s’hagi
de computar el mínim familiar per ascendents, d’acord
amb el que preveu l’article 78.3.d) del Reglament de
l’impost, el contribuent ha de comunicar aquestes cir-
cumstàncies per escrit al pagador dels rendiments del
treball, sense que la comunicació esmentada s’hagi
d’ajustar al model a què es refereix el segon paràgraf
de l’article 82.1 del Reglament de l’impost, i el pagador
queda obligat a conservar la comunicació degudament
signada.

2. El pagador pot practicar la regularització, en els
termes que preveu l’article 81 del Reglament de l’impost,
en qualsevol de les nòmines corresponents al període
que hi ha entre la recepció de la comunicació i l’última
de l’exercici de 2000.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes
des del dia 1 de gener de 2000.

Madrid, 20 d’octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

18915 REIAL DECRET 1735/2000, de 20 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general d’in-
grés i promoció a les Forces Armades.
(«BOE» 253, de 21-10-2000.)

La Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del per-
sonal de les Forces Armades, a més de regular el règim
del personal militar professional que integra la categoria
de tropa i marineria en el nou model de plena profes-
sionalització dels exèrcits, ha definit el sistema d’ense-
nyament militar i les formes d’accedir-hi i dedica el
títol V a l’ensenyament militar i, dins d’aquest títol, el
capítol III a l’accés a l’ensenyament militar. Als efectes
de l’accés a les Forces Armades, també s’ha de tenir
en compte la regulació de la provisió de places que conté
la Llei esmentada.

Per aquest Reial decret s’aprova el Reglament general
d’ingrés i promoció a les Forces Armades, de desple-
gament dels aspectes esmentats de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, amb un caràcter integrador, que regula
totes les formes d’accés a l’ensenyament militar de for-
mació, tant per incorporar-se a les diferents escales dels
militars de carrera, per via d’accés directe, per promoció
interna i per canvi de cos, com per adquirir la condició
de militar de complement o militar professional de tropa
i marineria. Aquest caràcter integrador també es mani-
festa amb la inclusió de l’accés dels militars professionals
de tropa i marineria a una relació de serveis de caràcter
permanent i el canvi d’adscripció a cos dels militars de
complement.

Un punt de referència per a la seva elaboració ha
estat l’experiència adquirida en l’aplicació durant els
últims anys del Reglament general d’ingrés i promoció
a les Forces Armades i la guàrdia civil, aprovat pel Reial
decret 1951/1995, d’1 de desembre, que representava
una actualització del Reial decret 562/1990, de 4 de
maig, que havia desplegat inicialment la Llei 17/1989,
de 19 de juliol, de règim del personal militar professional,
en aquests aspectes.

En relació amb la reglamentació anterior, s’exclou
amb caràcter general el tractament de l’accés al cos
de la guàrdia civil, que ha de tenir una regulació espe-
cífica en desplegament de la Llei 42/1999, de 25 de
novembre, de règim del personal del cos de la guàrdia
civil, amb l’única excepció que preveu aquesta mateixa
Llei en l’article 20, que determina que els que accedeixin
directament a l’ensenyament de formació per a la incor-
poració a l’escala superior d’oficials han de cursar una
primera fase a l’Acadèmia General Militar de l’Exèrcit
de Terra, per la qual cosa el nombre de places, els requi-
sits i les proves per a l’ingrés es regeixen per les normes
establertes per a les escales superiors d’oficials dels cos-
sos generals dels exèrcits. En conseqüència, en aquest
Reial decret la guàrdia civil té un doble tractament. D’una
banda, s’estableix un règim transitori amb caràcter gene-
ral fins que se n’aprovi la regulació específica i, de l’altra,
l’ingrés per accés directe a l’escala superior d’oficials
del cos es remet a l’aplicació del Reglament en les
mateixes condicions establertes per als cossos generals
dels exèrcits.

En el Reglament té una importància especial, pel fet
de ser un element imprescindible en el nou model de
Forces Armades plenament professionals, l’accés a militar
professional de tropa i marineria, per a la qual cosa s’es-
tableixen, d’acord amb l’article 68 de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, les normes que permetin assolir i mantenir,
en un procés continu, els efectius de militars professionals
de tropa i marineria dels exèrcits, definits d’acord amb
el planejament de la defensa militar i tenint en compte


