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Disposició addicional primera. Jubilació de treballadors
minusvàlids.

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’arti-
cle 161 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, en els termes següents:

«De la mateixa manera, l’edat mínima a la qual
es refereix el paràgraf a) de l’apartat anterior pot
ser reduïda en el cas de persones minusvàlides en
un grau de minusvalidesa igual o superior al 65
per 100 en els termes que conté el corresponent
Reial decret acordat a proposta del ministre de Tre-
ball i Afers Socials.»

Disposició addicional segona. Qualificació de la inca-
pacitat permanent en el cas de treballadors disca-
pacitats.

S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 1 de l’arti-
cle 136 de la Llei general de la Seguretat Social, text
refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, i els actuals paràgrafs segon i tercer passen
a constituir els paràgrafs tercer i quart, en els termes
següents:

«Les reduccions anatòmiques o funcionals exis-
tents en la data de l’afiliació de l’interessat a la
Seguretat Social no impedeixen la qualificació de
la situació d’incapacitat permanent, quan es tracti
de persones minusvàlides i després de l’afiliació
aquestes reduccions s’hagin agreujat, i hagin pro-
vocat per si mateixes o per concurrència amb noves
lesions o patologies una disminució o anu�ació de
la capacitat laboral que tenia l’interessat en el
moment de la seva afiliació.»

Disposició transitòria única. Expedients de regulació
d’ocupació iniciats abans de l’1 de gener de 2002.

El que preveu l’article 6 d’aquesta Llei només és apli-
cable en relació amb els expedients de regulació d’o-
cupació el procediment dels qual s’iniciï a partir de l’1
de gener de 2002.

Disposició derogatòria única. Abast de la derogació
normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Llei
i, expressament, les següents:

a) L’apartat tres de la disposició addicional quarta
de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, afegit per l’ar-
ticle 14 del Reial decret llei 16/2001, de 27 de desem-
bre, de mesures per a l’establiment d’un sistema de jubi-
lació gradual i flexible.

b) L’actual apartat 4 de la disposició addicional vui-
tena de la Llei general de la Seguretat Social aprovada
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

c) El Reial decret llei 16/2001, de 27 de desembre,
de mesures per a l’establiment d’un sistema de jubilació
gradual i flexible.

Disposició final primera. Aplicació a règims especials.

1. S’inclou un nou apartat 3 en la disposició addi-
cional vuitena del text refós de la Llei general de la Segu-

retat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994,
de 20 de juny, amb la redacció següent:

«3. El que preveu l’apartat 3 de l’article 161
és aplicable als treballadors per compte d’altri inclo-
sos en els règims especials de la mineria del carbó
i de treballadors del mar.»

2. L’actual apartat 3 de la disposició addicional vui-
tena de la Llei general de la Seguretat Social passa a
constituir l’apartat 4 amb la redacció següent:

«4. El que preveuen els articles 134, 135 i 166
és aplicable, si s’escau, als treballadors per compte
d’altri dels règims especials. El que preveuen els
articles 112 bis i 162.6 és aplicable igualment als
treballadors per compte d’altri dels règims especials
a excepció dels inclosos en els règims especials
agrari i d’empleats de la llar. Així mateix, el que
disposen els articles 134, 135 i 166 és aplicable
als treballadors per compte propi inclosos en els
règims especials de treballadors del mar, agrari i
de treballadors autònoms, en els termes i les con-
dicions que s’estableixin per reglament.»

Disposició final segona. Disposicions d’aplicació i des-
plegament.

S’autoritza al Govern per dictar les disposicions que
siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament
d’aquesta Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 12 de juliol de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’HISENDA
13975 REIAL DECRET 594/2002, de 28 de juny,

pel qual es modifica el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, apro-
vat pel Reial decret 214/1999, de 5 de
febrer, en matèria d’exempcions, rendiments
del treball i del capital mobiliari, deduccions,
autoliquidació i retencions. («BOE» 167,
de 13-7-2002.)

La Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i altres normes tributàries,
ha estat objecte de modificacions per la Llei 6/2000,
de 13 de desembre, per la qual s’aproven mesures fiscals
urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la petita i mitjana
empresa, pel Reial decret llei 12/2001, de 29 de juny,
pel qual s’aproven mesures fiscals urgents en matèria de
retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de l’impost sobre societats, per
la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú
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i ciutats amb Estatut d’autonomia, i per la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.

Aquestes modificacions en la Llei 40/1998 obliguen
a adaptar el Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, a l’efecte de la qual cosa es pro-
mulga aquest Reial decret, que a més conté mesures
addicionals pròpies del desplegament reglamentari.

Com a conseqüència de la Llei 6/2000, s’adapta el
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques en la part relativa a les reduccions aplicables
a determinats rendiments del treball i als rendiments
del capital mobiliari derivats de contractes d’assegurança
percebuts en forma de capital.

El Reial decret llei 12/2001 va introduir modificacions
urgents en la Llei 40/1998, com a conseqüència de
les sentències del Tribunal Suprem de 22 i 23 de març
de 2001, i va establir en el 35 per 100 el percentatge
de retenció aplicable a les retribucions que es percebin
per la condició d’administradors i membres dels consells
d’administració, de les juntes que en facin les seves fun-
cions i altres membres d’altres òrgans representatius.
Aquest tipus de retenció s’incorpora al text reglamentari.

Les modificacions en la Llei 40/1998 introduïdes per
la Llei 21/2001 afecten el Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques referent a la deducció
per inversió en habitatge habitual, en modificar els per-
centatges de deducció que preveu l’article 55.1 de la
Llei de l’impost i crear el tram autonòmic o complemen-
tari de la deducció per inversió en habitatge habitual.
Al seu torn, es reordenen els paràgrafs dels epígrafs 1r
i 2n de l’article 53, com a conseqüència de la sentència
del Tribunal Suprem d’11 de març de 2000.

El nou sistema de finançament autonòmic afecta,
igualment, el Reglament de l’impost en la manera de
reintegrar les quantitats indegudament deduïdes en cas
de pèrdua del dret a deduir.

Per la seva part, els canvis que va introduir la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, en la Llei 40/1998, tenen
com a conseqüència les modificacions del Reglament
de l’impost sobre la renda de les persones físiques rela-
tives a autoliquidació i ingrés del deute tributari i reten-
cions sobre els rendiments del treball.

Així, s’incorpora al text reglamentari la possibilitat de
so�icitar, en determinats casos, la suspensió de l’ingrés
del deute tributari i s’especifica la quantia a la qual s’ha
de referir la so�icitud de suspensió de l’ingrés.

Al seu torn, s’incorpora al text reglamentari l’expressió
en números enters del percentatge de retenció sobre
els rendiments del treball, així com una regla explicativa
de l’arrodoniment, i s’estableixen certs límits als nous
tipus de retenció quan s’efectuïn determinades regula-
ritzacions, per evitar situacions distorsionants derivades,
exclusivament, de l’arrodoniment del tipus de retenció.

Juntament amb aquestes mesures d’adaptació del
text reglamentari als canvis introduïts en la Llei de l’im-
post, el Reial decret incorpora altres mesures que són
pròpies del desplegament reglamentari de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, en virtut de les con-
cretes habilitacions normatives contingudes, respectiva-
ment, en els articles 7.o), 17.2.a), 82 i 83 de la Llei
de l’impost.

Els canvis introduïts es refereixen, primer, a la defi-
nició de les causes que determinen l’exempció de les
gratificacions extraordinàries satisfetes per l’Estat espa-
nyol per la participació en missions internacionals de
pau o humanitàries, per fer referència a danys personals
en comptes de físics o psíquics; segon, a la fixació de
la nova quantia del salari mitjà anual, a efectes de l’a-
plicació de la reducció del 30 per 100 en els rendiments
del treball que tinguin un període de generació superior

a dos anys o que siguin obtinguts de forma notòriament
irregular en el temps; tercer, a l’expressió en euros de
l’escala de retenció; quart, a l’establiment d’un nou criteri
delimitador de les obligacions de declaració i ingrés men-
sual de determinades retencions i ingressos a compte
que practiquen les administracions públiques, més clar
i específic, com és la quantia del pressupost, i, cinquè,
a una habilitació específica al ministre d’Hisenda per
regular la presentació de les declaracions relatives als
pagaments a compte de l’impost per via telemàtica i
per a l’ampliació del termini de presentació d’aquestes
declaracions, atenent raons de caràcter tècnic.

El Reial decret incorpora, a més, una disposició tran-
sitòria única que estableix la regularització de deduccions
corresponents a períodes impositius iniciats abans de
l’1 de gener de 2002, quan es perdi el dret a la deducció
per incompliment d’algun dels requisits exigits per aplicar
la deducció.

Acaba el Reial decret amb una disposició final única
que estableix la data de la seva entrada en vigor i el
moment a partir del qual té efecte.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres a la reunió del dia 28 de juny
de 2002,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació de l’article 4, «Exempció
de les gratificacions extraordinàries percebudes per
la participació en missions de pau o humanitàries»,
del Reglament de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques.

L’article 4 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:

«Als efectes del que preveu l’article 7.o) de la
Llei de l’impost, n’estan exemptes les quantitats
satisfetes per l’Estat espanyol als membres de mis-
sions internacionals de pau o humanitàries pels
motius següents:

a) Les gratificacions extraordinàries de qualse-
vol naturalesa que responguin a l’acompliment de
la missió internacional de pau o humanitària.

b) Les indemnitzacions o prestacions satisfetes
pels danys personals que hagin sofert durant aques-
tes missions.»

Article segon. Modificació de l’article 10, «Aplicació
de la reducció del 30 per 100 a determinats ren-
diments del treball», del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

L’apartat 4 de l’article 10 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:

«4. La quantia del salari mitjà anual del conjunt
de declarants de l’impost, als efectes de l’aplicació
de la reducció del 30 per 100 que preveu l’article
17.2.a) de la Llei de l’impost és de 17.900 euros.»

Article tercer. Modificació de l’article 11, «Reduccions
aplicables a determinats rendiments del treball», del
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.

1. L’apartat 2 de l’article 11 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat
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pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, queda redac-
tat de la manera següent:

«2. A efectes de l’aplicació de la reducció
del 75 per 100 que preveu l’article 17.2, parà-
grafs c) i d), de la Llei de l’impost, s’entén que
les primes satisfetes al llarg de la durada del con-
tracte tenen una periodicitat i una regularitat sufi-
cients quan, havent transcorregut més de dotze
anys des del pagament de la primera prima, el perío-
de mitjà de permanència de les primes hagi estat
superior a sis anys.

El període mitjà de permanència de les primes
és el resultat de calcular el sumatori de les primes
multiplicades pel seu nombre d’anys de permanèn-
cia i dividir-lo entre la suma total de les primes
satisfetes.»

2. L’apartat 3 de l’article 11 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:

«3. El percentatge de reducció del 65 per 100,
que estableix l’article 17.2.d) de la Llei de l’impost,
és aplicable a les indemnitzacions per invalidesa
absoluta i permanent per a qualsevol feina i per
gran invalidesa, en ambdós casos en els termes
que estableix la normativa reguladora dels plans
i fons de pensions.»

Article quart. Modificació de l’article 19, «Reduccions
aplicables als rendiments del capital mobiliari derivats
de contractes d’assegurança», del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques.

L’apartat 3 de l’article 19 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:

«3. El percentatge de reducció del 65 per 100,
establert en l’article 24.2.c) de la Llei de l’impost,
és aplicable a les indemnitzacions per invalidesa
percebudes pels qui tinguin un grau de minusva-
lidesa igual o superior al 65 per 100.»

Article cinquè. Modificació de l’article 53, «Condicions
de finançament de l’habitatge habitual per a l’apli-
cació dels percentatges de deducció incrementats»,
del Reglament de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques.

L’article 53 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:

«1. Els percentatges de deducció que preveu
l’article 55.1.1r.b) de la Llei de l’impost són apli-
cables de la manera següent:

1r Quan es tracti d’adquisició o rehabilitació
d’habitatge, per aplicar els percentatges incremen-
tats, del 16,75 per 100 i del 13,40 per 100, s’han
de donar les circumstàncies següents:

a) Que l’import finançat del valor d’adquisició
o rehabilitació de l’habitatge suposi, almenys, un 50
per 100 del valor esmentat.

En el cas de reinversió per alienació de l’habi-
tatge habitual el percentatge del 50 per 100 s’en-
tén referit a l’excés d’inversió que correspongui.

b) Que durant els tres primers anys no s’amor-
titzin quantitats que superin en el seu conjunt el 40
per 100 de l’import total so�icitat.

Aquests percentatges no són aplicables, en cap
cas, a les quantitats destinades a la construcció
o ampliació de l’habitatge ni a les dipositades en
un compte habitatge.

El percentatge de deducció del 16,75 per 100
s’aplica, exclusivament, durant els dos anys
següents a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge
habitual i sobre les quantitats, respectivament, des-
tinades a aquestes finalitats.

2n Quan es tracti d’obres i insta�acions d’a-
dequació realitzades per minusvàlids, a les quals
es refereix l’article 55.1.4t, e) de la Llei de l’impost,
s’han de donar les circumstàncies següents:

a) Que l’import finançat de les obres o instal-
lacions d’adequació suposi, almenys, un 30 per 100
de la inversió.

b) Que durant els tres primers anys no s’amor-
titzin quantitats que superin en el seu conjunt el 40
per 100 de l’import total so�icitat.

Els percentatges de deducció del 16,75 o del
13,40 per 100 s’apliquen, com a màxim, sobre
6.010,12 euros, i s’aplica el 10,05 per 100 sobre
l’excés, fins a 12.020,24 euros.

El percentatge de deducció del 16,75 per 100
s’aplica, exclusivament, durant els dos anys
següents a la realització de les obres o insta�acions
d’adequació.

2. Les condicions i els requisits que estableix
l’apartat anterior també són aplicables al tram auto-
nòmic o complementari de la deducció per inversió
en habitatge habitual, previst en l’article 64 bis de
la Llei de l’impost.»

Article sisè. Modificació de l’article 57, «Pèrdua del
dret a deduir», del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

L’apartat 2 de l’article 57 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:

«2. Aquesta addició s’aplica de la manera
següent:

a) Quan es tracti de la deducció per inversió
en habitatge habitual regulada a l’apartat 1 de l’ar-
ticle 55 de la Llei de l’impost, s’afegeix a la quota
líquida estatal la totalitat de les deduccions prac-
ticades indegudament.

b) Quan es tracti de les deduccions que pre-
veuen els apartats 2, 3 i 5 de l’article 55 de la
Llei de l’impost, s’afegeix a la quota líquida estatal
el 67 per 100 de les deduccions indegudament
practicades i a la quota líquida autonòmica o com-
plementària el 33 per 100 restant.

c) Quan es tracti de deduccions establertes per
la comunitat autònoma en l’exercici de les com-
petències normatives que preveu l’article 38.1 de
la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual
es regulen les mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’autonomia, i del tram autonòmic o complementari
de la deducció per inversió en habitatge habitual
regulat en l’article 64 bis de la Llei de l’impost,
s’afegeix a la quota líquida autonòmica o comple-
mentària la totalitat de les deduccions practicades
indegudament.»
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Article setè. Modificació de l’article 60, «Autoliquida-
ció i ingrés», del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

L’apartat 1 de l’article 60 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:

«1. Els contribuents que estiguin obligats a
declarar per aquest impost, en el moment de pre-
sentar la seva declaració, han de determinar el deu-
te tributari corresponent i ingressar-lo en el lloc,
la forma i els terminis determinats pel ministre
d’Hisenda.

Si, en el moment de presentar la declaració, s’ha
so�icitat la suspensió de l’ingrés de la totalitat o
d’una part del deute tributari resultant de l’auto-
liquidació, d’acord amb el que estableix l’apartat 6
de l’article 80 de la Llei de l’impost, se segueix
el procediment regulat en aquest.

La so�icitud de suspensió s’ha de referir a l’ingrés
d’alguna de les quanties següents:

a) A la totalitat del deute tributari, quan sigui
igual o inferior a la devolució resultant de l’auto-
liquidació presentada pel cònjuge per aquest
mateix impost.

b) Al mateix import que la devolució resultant
de l’autoliquidació presentada pel cònjuge, quan
el deute tributari sigui superior.»

Article vuitè. Modificació de l’article 75, «Import de
les retencions sobre rendiments del treball», del
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.

L’apartat 1 de l’article 75 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:

«1. La retenció que s’ha de practicar sobre els
rendiments del treball és el resultat d’aplicar a la
quantia total de les retribucions que se satisfacin
o s’abonin el tipus de retenció que correspongui
dels següents:

1r Amb caràcter general, el tipus de retenció
que resulti segons l’article 80 d’aquest Reglament.

2n El 35 per 100 per a les retribucions que
es percebin per la condició d’administradors i mem-
bres dels consells d’administració, de les juntes que
en facin les funcions i altres membres d’altres
òrgans representatius.

3r El 18 per 100 per als rendiments derivats
d’impartir cursos, conferències, co�oquis, seminaris
i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literà-
ries, artístiques o científiques, sempre que se
cedeixi el dret a la seva explotació.»

Article novè. Modificació de l’article 79, «Quota de
retenció», del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

L’apartat 1 de l’article 79 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:

«1. Amb caràcter general, la quota de retenció
s’obté aplicant a la base per calcular el tipus de
retenció, sempre que aquesta sigui positiva, els per-
centatges que s’indiquen a l’escala següent:

Resta base per
calcular el tipus

de retenció
—

Fins a euros

Base per calcular
el tipus de retenció

—
Fins a euros

Quota de retenció
—

Euros
Percentatge

0,00 0,00 3.678,19 18,00
3.678,19 662,07 9.195,49 24,00

12.873,68 2.868,99 12.260,65 28,30
25.134,33 6.338,75 15.325,80 37,20
40.460,13 12.039,95 26.973,43 45,00
67.433,56 24.177,99 d’ara endavant 48,00.»

Article desè. Modificació de l’article 80, «Tipus de
retenció», del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

L’apartat 1 de l’article 80 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:

«1. El tipus de retenció s’obté multiplicant
per 100 el quocient obtingut de dividir la quota
de retenció per la quantia total de les retribucions
a què es refereix l’article 78.2 d’aquest Reglament.
Quan la base per calcular el tipus de retenció sigui
zero o negativa, el tipus de retenció és zero.

El tipus de retenció, calculat d’acord amb el que
estableix el paràgraf anterior, s’expressa en nom-
bres enters. En els casos en què el tipus de retenció
no sigui un nombre enter, s’arrodoneix per defecte
si el primer decimal és inferior a cinc, i per excés
si és igual o superior a cinc.»

Article onzè. Modificació de l’article 81, «Regularitza-
ció del tipus de retenció», del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

L’apartat 5 de l’article 81 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:

«5. El tipus de retenció, calculat d’acord amb
el procediment que preveu l’article 77 d’aquest
Reglament, no es pot incrementar quan s’efectuïn
regularitzacions per circumstàncies que determinin
una disminució de la base per calcular el tipus de
retenció prèvia a la regularització, o perquè el per-
ceptor queda obligat per resolució judicial a satisfer
anualitats per aliments en favor dels fills i resulti
aplicable el que preveu l’apartat 2 de l’article 79
d’aquest Reglament.

Així mateix, en els casos de regularització per
circumstàncies que determinin un augment de la
base per calcular el tipus de retenció prèvia a la
regularització, el nou tipus de retenció aplicable
no pot determinar un increment de l’import de les
retencions superior a l’increment produït en l’es-
mentada base de càlcul.»

Article dotzè. Modificació de l’article 101, «Obliga-
cions formals del retenidor i de l’obligat a ingressar
a compte», del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

1. L’apartat 1 de l’article 101 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:
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«1. El subjecte obligat a retenir i practicar
ingressos a compte ha de presentar, en els primers
vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre
i gener, la declaració de les quantitats retingudes
i dels ingressos a compte que corresponguin pel
trimestre natural immediatament anterior, i ingres-
sar-ne l’import al Tresor Públic.

Això no obstant, la declaració i l’ingrés a què
es refereix el paràgraf anterior s’efectua en els vint
primers dies naturals de cada mes, en relació amb
les quantitats retingudes i els ingressos a compte
que corresponguin pel mes immediatament ante-
rior, quan es tracti de retenidors o obligats en els
quals concorrin les circumstàncies a què es refe-
reixen els números 1r i 1r bis de l’apartat 3 de
l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor
afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29
de desembre. Com a excepció, la declaració i l’in-
grés corresponent al mes de juliol s’efectua durant
el mes d’agost i els vint primers dies naturals del
mes de setembre immediatament posterior.

El que disposa el paràgraf anterior també és apli-
cable quan es tracti de retenidors o obligats a
ingressar a compte que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social,
l’últim pressupost anual dels quals aprovat abans
de l’inici de l’exercici superi la quantitat de 6 milions
d’euros, en relació amb les quantitats retingudes
i els ingressos a compte corresponents a les rendes
a les quals es refereixen els paràgrafs a) i c) de
l’apartat 1 i el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 70 d’aquest Reglament.

No obstant això, la retenció i l’ingrés correspo-
nent, quan l’entitat pagadora del rendiment sigui
l’Administració de l’Estat i el procediment establert
per al pagament ho permeti, s’efectua de manera
directa.

El retenidor o l’obligat a ingressar a compte ha
de presentar declaració negativa quan, malgrat
haver satisfet rendes sotmeses a retenció o ingrés
a compte, no hagi estat procedent, per raó de la
seva quantia, cap pràctica de retenció o ingrés a
compte. No és procedent presentar la declaració
negativa quan no s’hagin satisfet, en el període de
declaració, rendes sotmeses a retenció i ingrés a
compte.»

2. L’apartat 5 de l’article 101 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:

«5. Les declaracions a què es refereix aquest
article s’han de fer en els models que per a cada
classe de rendes estableix el ministre d’Hisenda,
el qual, així mateix, pot determinar les dades que
s’han d’incloure a les declaracions, de les que pre-
veu l’apartat 2 anterior, i el retenidor o l’obligat
a ingressar a compte està obligat a emplenar la
totalitat de les dades així determinades i contin-
gudes a les declaracions que l’afectin.

La declaració i l’ingrés s’han de fer en la forma
i el lloc que determini el ministre d’Hisenda, que
pot establir els casos i les condicions de presentació
de les declaracions per mitjans telemàtics i ampliar
el termini corresponent a les declaracions que es
puguin presentar per aquesta via, atenent raons
de caràcter tècnic, així com modificar la quantia
del pressupost anual i la naturalesa de les rendes
a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 1
d’aquest article.»

3. L’apartat 6 de l’article 101 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:

«6. La declaració i l’ingrés del pagament a
compte a què es refereix l’apartat 3r de l’article
71.2.d) d’aquest Reglament s’han de fer en la for-
ma, el lloc i el termini que disposi el ministre d’Hi-
senda.»

Disposició transitòria única. Regularització de deduc-
cions per incompliment de requisits en l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

Quan, per incompliment d’algun dels requisits esta-
blerts, es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions
aplicades en períodes impositius iniciats abans de l’1
de gener de 2002, les quantitats indegudament deduï-
des se sumen a la quota líquida estatal i a la quota
líquida autonòmica o complementària, de l’exercici en
el qual es produeixi l’incompliment, en el mateix per-
centatge que, en el seu moment, es va aplicar.

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 és aplicable
als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener
de 2002, a excepció del que disposa:

a) L’article setè, que és aplicable a les declaracions
corresponents als períodes impositius iniciats a partir
de l’1 de gener de 2001.

b) L’article dotzè, que és aplicable a partir de l’1
de gener de 2003.

Madrid, 28 de juny de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13977 REIAL DECRET 644/2002, de 5 de juliol,

sobre condicions bàsiques que han de complir
els centres de neteja i desinfecció dels vehi-
cles dedicats al transport de bestiar per carre-
tera. («BOE» 167, de 13-7-2002.)

Els vehicles de transport són una via freqüent de pro-
pagació de les malalties infeccioses del bestiar, per això
la desinfecció dels vehicles per al transport d’animals
constitueix una mesura eficaç per a la prevenció i la
lluita contra aquestes malalties.

A la Llei d’epizoòties de 20 de desembre de 1952
i al seu Reglament aprovat pel Decret de 4 de febrer
de 1955, hi ha nombroses referències a la necessitat
de la desinfecció com a mesura preventiva, i a la seva
forma d’aplicació, i detalla com fer la desinfecció en els
diferents mitjans de transport.

Posteriorment, nombroses disposicions han fet refe-
rència a la necessitat de la desinfecció dels mitjans de
transport d’animals però sense fixar mesures concretes
per a la seva aplicació.

El transport per carretera és la via normal per la qual
es produeix la circulació del bestiar entre comunitats
autònomes i al mercat intracomunitari. Per això es fa


