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col·lectiva, a partir de la data esmentada s’aplicaria
directament el criteri general de composició paritària,
situació que pot donar lloc al conflicte d’interessos
entre les parts que no hagin pogut impulsar a temps els
processos de negociació col·lectiva amb aquesta finalitat. El caràcter automàtic del criteri general pot alterar
l’equilibri assolit en el seu moment en acordar el règim
d’adopció d’acords, i ocasionar inseguretat jurídica respecte de les actuacions de la comissió de control, amb
risc de bloqueig del funcionament de l’òrgan de control
i supervisió del pla.
De la mateixa manera, en el cas dels premis de jubilació està justificada l’extraordinària i urgent necessitat
d’aprovar aquest Reial decret llei abans de l’1 de gener de
2006, per tal com es considera igualment de necessitat
ampliar el termini d’adaptació, ja que l’actualment concedit per a la seva exteriorització, que finalitza el proper 31
de desembre de 2005, és insuficient per als processos de
negociació conduents a l’adaptació dels esmentats compromisos per pensions i, si s’escau, a la promoció de
plans de promoció conjunta per integrar aquests compromisos. És necessari tenir en compte que els premis de
jubilació estan estesos en molts i heterogenis sectors
d’activitat que comprenen un gran nombre d’empreses
de petita i mitjana dimensió, i cal abordar i completar els
processos de negociació conduents a la seva exteriorització. Així mateix, es considera d’extraordinària i urgent
necessitat regular certes condicions tècniques dels contractes d’assegurança i plans de pensions que instrumentin aquests compromisos de jubilació, que permetin a les
empreses flexibilitzar el finançament dels seus costos, i
facilitar així l’adaptació dels compromisos esmentats en
el termini assenyalat.
En virtut d’això, en ús de l’autorització concedida a
l’article 86 de la Constitució espanyola, a proposta del
vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i
Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió de 30 de desembre de 2005,

refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i el seu desplegament reglamentari, amb les especialitats següents:
1. El finançament del cost del compromís meritat en
la data de formalització del contracte d’assegurança o del
pla de pensions es pot instrumentar mitjançant primes o
aportacions periòdiques fins a la primera edat de possible
accés a la jubilació de l’assegurat o partícip.
2. En el càlcul de les primes o aportacions es poden
aplicar hipòtesis de permanència en plantilla basades en
l’experiència dels sectors d’activitat, revisables periòdicament i contrastables amb el comportament real dels collectius afectats.
Les desviacions positives i negatives que es produeixin
en el comportament real de les hipòtesis de permanència en
plantilla, utilitzades en el càlcul de les primes o aportacions,
les ha d’assumir el prenedor o promotor.
El ministre d’Economia i Hisenda pot establir els requisits per a l’elaboració, l’aplicació i la revisió d’aquestes
hipòtesis, amb la consulta prèvia amb els interlocutors
socials.
Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 30 de desembre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

DISPOSO:
Article primer. Modificació del règim transitori d’adaptació de les comissions de control dels plans de pensions
d’ocupació al que preveu l’apartat 3 de l’article 7 del
text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de
pensions.
L’antepenúltim paràgraf de la disposició transitòria
segona del text refós de la Llei de regulació dels plans i
fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002,
de 29 de novembre, queda redactat de la manera següent:
«Els plans de pensions d’ocupació existents el 31 de
desembre de 2001 han de mantenir la distribució de
representants a la comissió de control del pla prevista en les seves especificacions en la data esmentada, o l’establerta en modificacions posteriors de les
especificacions per acord de negociació col·lectiva.
En tot cas, en els plans de pensions que no hagin
adaptat les seves especificacions al que estableixen
els paràgrafs b) i c) de l’article 7.3 d’aquesta Llei abans
de l’1 de gener de 2006, els preceptes esmentats
s’han d’aplicar directament.»
Article segon. Termini d’adaptació i condicions especials
per a l’assegurament de determinats compromisos per
pensions vinculats a la jubilació.
S’amplia fins al 31 de desembre de 2006 el termini
d’acomodació dels compromisos per pensions a què es
refereix la disposició addicional quinzena de la Llei 44/
2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
La instrumentació d’aquests compromisos s’ha d’ajustar al que preveu la disposició addicional primera del text
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REIAL DECRET 1609/2005, de 30 de desembre,
pel qual es modifica el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol,
en matèria de salari mitjà anual del conjunt
de contribuents i de retencions i ingressos a
compte sobre rendiments del treball. («BOE» 313,
de 31-12-2005.)

L’apartat 1 de l’article 103 del text refós de la Llei de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, estableix
que les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius es fixen per reglament,
prenent com a referència l’import que resultaria d’aplicar
les tarifes a la base de la retenció o ingrés a compte.
Fent ús d’aquesta habilitació, i considerant que entre
les previsions econòmiques del Govern figura la del
manteniment del poder adquisitiu dels salaris i les pensions, és necessari que, com a mesura complementària,
es produeixi una actualització dels trams de l’escala de
retencions que regula l’article 83.1 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, aplicable als rendiments del treball a què es refereix l’article 78.1.1r de l’esmentat Reglament, de manera que part de l’avantatge
obtingut no es compensi com a conseqüència de la poste-
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rior aplicació d’una escala de retencions aliena a l’elevació de rendes nominals.
En conseqüència, es modifica l’apartat 1 de l’article 83
del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de
juliol, i es produeix una deflació d’un 2 per cent en cadascun dels trams de la tarifa que s’hi regula.
D’altra banda, l’article 17.2 a) del text refós de la Llei de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, conté en el
seu últim paràgraf l’habilitació reglamentària per a la
determinació del salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l’impost, magnitud que intervé en el càlcul de la
quantia màxima sobre la qual s’aplica, si s’escau, la
reducció del 40 per 100 dels rendiments del treball que
derivin de l’exercici d’opcions de compra sobre accions o
participacions pels treballadors. Aquest Reial decret
modifica l’apartat 4 de l’article 10 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, per actualitzar la
quantia d’aquesta magnitud.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30
de desembre de 2005,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol.
El Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de
juliol, es modifica en els termes següents:
U. L’apartat 4 de l’article 10 queda redactat de la
manera següent:
«4. La quantia del salari mitjà anual del conjunt
de declarants de l’impost, al qual es refereix l’article
17.2.a) de la Llei de l’impost, és de 20.500 euros.»
Dos. L’apartat 1 de l’article 83 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 percentatges que s’indiquen en l’escala següent:
Base per calcular el
tipus de retenció
–
Fins a euros

Quota
de retenció
–
Euros

Resta de la base per
calcular el tipus
de retenció
–
Fins a euros

0,00
4.161,60
14.357,52
26.842,32
46.818,00

0,00
624,24
3.071,26
6.567,00
13.958,00

4.161,60
10.195,92
12.484,80
19.975,68
D’ara endavant

Tipus
aplicable
–
Percentatge

15
24
28
37
45»

Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener
de 2006.
Madrid, 30 de desembre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,
PEDRO SOLBES MIRA
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REIAL DECRET 1617/2005, de 30 de desembre,
pel qual es regula la concessió de drets als
agricultors dins del règim de pagament únic.
(«BOE» 313, de 31-12-2005.)

El Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29
de setembre de 2003, pel qual s’estableixen disposicions
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc
de la política comuna i s’instauren determinats règims
d’ajuda als agricultors, i pel qual es modifiquen els reglaments (CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE)
núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94,
(CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm.
1673/2000, (CEE) núm. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001,
ofereix als estats membres l’opció d’aplicació parcial de
determinats pagaments directes mitjançant la retenció
d’un percentatge de determinats pagaments inclosos en
el règim de pagament únic, per donar una ajuda addicional als agricultors vinculada a les seves decisions de
producció.
La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, estableix, a l’article 120, l’aplicació en tot el territori a escala nacional del
règim de pagament únic que preveu el Reglament (CE)
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003.
En aplicació de l’article 64 de l’esmentat Reglament,
l’aplicació parcial adoptada a Espanya afecta els pagaments directes següents: pagaments per conreus herbacis d’acord amb l’article 66, pagaments per bestiar oví i
cabrum d’acord amb l’article 67, pagaments per bestiar
boví segons l’article 68. Els pagaments a favor del llúpol
s’inclouen en la seva totalitat dins del règim de pagament
únic. L’aplicació facultativa per a tipus específics d’activitats agràries i la qualitat de producció, d’acord amb l’article 69, s’adopta per als sectors del cotó, tabac, prima làctia i pagaments addicionals i boví de carn.
Es decideix utilitzar l’excepció facultativa de l’article 70 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell,
de 29 de setembre de 2003, per excloure del règim de
pagament únic el sector de les llavors i els pagaments
directes inclosos a l’annex VI de l’esmentat Reglament
concedits en el període de referència a agricultors en relació amb les explotacions o parcel·les ubicades a la Comunitat Autònoma de les Canàries.
Pel que fa als imports corresponents a la prima làctia i
als pagaments addicionals que estableixen respectivament els articles 95 i 96 del Reglament (CE) núm.
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, a partir
de l’entrada en vigor del règim de pagament únic hi queden inclosos.
L’article 33 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del
Consell, de 29 de setembre de 2003, estableix les condicions que han de complir els agricultors per poder-se
acollir al règim de pagament únic. L’Ordre APA/1171/2005,
de 15 d’abril, sobre actualització de dades i identificació
d’agricultors per a l’aplicació del règim de pagament únic,
estableix el procediment perquè els agricultors tinguin
l’oportunitat d’actualitzar les dades personals i les relatives a la seva explotació. No obstant això, és necessari
preveure altres casos que s’hagin pogut produir amb posterioritat i establir el procediment per a l’assignació de
drets, tant als agricultors anteriorment esmentats, com
als que sol·licitin drets de la reserva nacional.
D’acord amb el que disposen els articles 37, 40, 42, 53
i 62 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29
de setembre de 2003, s’estableixen les normes per al càl-

