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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 21602 REAL DECRETO 1609/2005, do 30 de decem-
bro, polo que se modifica o Regulamento do 
imposto sobre a renda das persoas físicas, 
aprobado polo Real decreto 1775/2004, do 30 
de xullo, en materia de salario medio anual do 
conxunto de contribuíntes e de retencións e 
ingresos á conta sobre rendementos do traba-
llo. («BOE» 313, do 31-12-2005.)

O punto 1 do artigo 103 do texto refundido da Lei do 
imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 3/2004, do 5 de marzo, establece 
que as retencións e ingresos á conta sobre os rendemen-
tos do traballo derivados de relacións laborais ou estatu-
tarias e de pensións e haberes pasivos se fixarán regula-
mentariamente, tomando como referencia o importe que 
resultaría de aplicar as tarifas á base da retención ou 
ingreso á conta.

Facendo uso da citada habilitación, e considerando 
que entre as previsións económicas do Goberno figura a 
do mantemento do poder adquisitivo dos salarios e as 
pensións, resulta necesario que, como medida comple-
mentaria, se produza unha actualización dos tramos da 
escala de retencións regulada no artigo 83.1 do Regula-
mento do imposto sobre a renda das persoas físicas, 
aprobado polo Real decreto 1775/2004, do 30 de xullo, 
aplicable aos rendementos do traballo a que se refire o 
artigo 78.1.1.º do citado regulamento, de maneira que 
parte da vantaxe obtida non se vexa compensada como 
consecuencia da posterior aplicación dunha escala de 
retencións allea á elevación de rendas nominais.

En consecuencia, procédese a modificar o punto 1 do 
artigo 83 do Regulamento do imposto sobre a renda das 
persoas físicas, aprobado polo Real decreto 1775/2004, do 
30 de xullo, e defláctase nun 2 por cento cada un dos tra-
mos da tarifa regulada nel.

Por outra parte, o artigo 17.2 a) do texto refundido da 
Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas, apro-
bado polo Real decreto lexislativo 3/2004, do 5 de marzo, 
contén no seu último parágrafo a habilitación regulamen-
taria para a determinación do salario medio anual do 
conxunto dos declarantes no imposto, magnitude que 
intervén no cálculo da contía máxima sobre a que se 
aplica, de ser o caso, a redución do 40 por 100 dos rende-
mentos do traballo que deriven do exercicio de opcións 
de compra sobre accións ou participacións polos traballa-
dores. Este real decreto modifica o punto 4 do artigo 10 do 
Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas, aprobado polo Real decreto 1775/2004, do 30 de 
xullo, para actualizar a contía desta magnitude.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Economía 
e Facenda, de acordo co Consello de Estado e logo de 
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
día 30 de decembro de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Regulamento do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real 
decreto 1775/2004, do 30 de xullo.

O Regulamento do imposto sobre a renda das persoas 
físicas, aprobado polo Real decreto 1775/2004, do 30 de 
xullo, modifícase nos seguintes termos:

nomía e Facenda, e logo da deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do 30 de decembro de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo primeiro. Modificación do réxime transitorio de 
adaptación das comisións de control dos plans de 
pensións de emprego ao previsto no punto 3 do 
artigo 7 do texto refundido da Lei de regulación dos 
plans e fondos de pensións.

O antepenúltimo parágrafo da disposición transito-
ria segunda do texto refundido da Lei de regulación dos 
plans e fondos de pensións, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, queda redactado 
do seguinte modo:

«Os plans de pensións de emprego existentes 
en 31 de decembro de 2001 manterán a distribu-
ción de representantes na comisión de control do 
plan prevista nas súas especificacións na devan-
dita data, ou a establecida en modificacións poste-
riores das especificacións por acordo de negocia-
ción colectiva. En todo caso, nos plans de pensións 
que non adaptasen as súas especificacións ao 
establecido nas alíneas b) e c) do artigo 7.3 desta 
lei antes do 1 de xaneiro de 2006, os devanditos 
preceptos aplicaranse directamente.»

Artigo segundo. Prazo de adaptación e condicións 
especiais para o aseguramento de determinados 
compromisos por pensións vinculados á xubilación.

Amplíase ata o 31 de decembro de 2006 o prazo de 
acomodación dos compromisos por pensións a que se 
refire a disposición adicional décimo quinta da Lei 
44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do 
sistema financeiro.

A instrumentación dos citados compromisos axusta-
rase ao previsto na disposición adicional primeira do 
texto refundido da Lei de regulación dos plans e fondos 
de pensións, aprobado polo Real decreto lexislativo 
1/2002, do 29 de novembro, e o seu desenvolvemento 
regulamentario, coas seguintes especialidades:

1. O financiamento do custo do compromiso deven-
gado na data de formalización do contrato de seguro ou 
do plan de pensións poderase instrumentar mediante pri-
mas ou achegas periódicas ata a primeira idade de posible 
acceso á xubilación do asegurado ou partícipe.

2. No cálculo das primas ou achegas poderanse 
aplicar hipóteses de permanencia no cadro de persoal 
baseadas na experiencia dos sectores de actividade, 
revisables periodicamente e contrastables co comporta-
mento real dos colectivos afectados.

As desviacións positivas e negativas que se produzan 
no comportamento real das hipóteses de permanencia no 
cadro de persoal, utilizadas no cálculo das primas ou 
achegas, serán asumidas polo tomador ou promotor.

O ministro de Economía e Facenda poderá estable-
cer os requisitos para a elaboración, aplicación e revi-
sión das devanditas hipóteses, logo da consulta cos 
interlocutores sociais.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día da 
súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid o 30 de decembro de 2005.

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 21614 REAL DECRETO 1617/2005, do 30 de decem-
bro, polo que se regula a concesión de dereitos 
aos agricultores dentro do réxime de paga-
mento único. («BOE» 313, do 31-12-2005.)

O Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Consello, do 29 
de setembro de 2003, polo que se establecen disposicións 
comúns aplicables aos réximes de axuda directa no 
marco da política común e se instauran determinados 
réximes de axuda aos agricultores e polo que se modifi-
can os regulamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, 
(CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, 
(CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, 
(CEE) n.º 2358/71 e (CE) n.º 2529/2001, ofrécelles aos Esta-
dos membros a opción de aplicación parcial de determi-
nados pagamentos directos mediante a retención dunha 
porcentaxe de determinados pagamentos incluídos no 
réxime de pagamento único, para darlles unha axuda adi-

cional aos agricultores vinculada ás súas decisións de 
produción.

A Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, 
administrativas e de orde social establece, no seu artigo 
120, a aplicación en todo o territorio a escala nacional do 
réxime de pagamento único previsto no Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro 
de  2003.

En aplicación do artigo 64 do mencionado regula-
mento a aplicación parcial adoptada en España afecta os 
seguintes pagamentos directos: pagamentos por cultivos 
herbáceos de acordo co artigo 66, pagamentos por gando 
ovino e caprino de acordo co artigo 67, pagamentos por 
gando vacún segundo o artigo 68. Os pagamentos a favor 
do lúpulo inclúense na súa totalidade dentro do réxime de 
pagamento único. A aplicación facultativa para tipos 
específicos de actividades agrarias e a calidade de produ-
ción, de acordo co artigo 69, adóptase para os sectores do 
algodón, tabaco, prima láctea e pagamentos adicionais e 
vacún de carne.

Decídese utilizar a excepción facultativa do artigo 70 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Consello, do 29 de 
setembro de 2003, para excluír do réxime de pagamento 
único o sector das sementes e os pagamentos directos 
incluídos no anexo VI do dito regulamento concedidos no 
período de referencia a agricultores en relación coas 
explotacións ou parcelas situadas na Comunidade Autó-
noma de Canarias.

No que respecta aos importes correspondentes á 
prima láctea e aos pagamentos adicionais establecidos 
respectivamente nos artigos 95 e 96 do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, a 
partir da entrada en vigor do réxime de pagamento único, 
quedarán incluídos neste.

O artigo 33 do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Consello, do 29 de setembro de 2003, establece as condi-
cións que deben cumprir os agricultores para se poderen 
acoller ao réxime de pagamento único. A Orde APA/1171/
2005, do 15 de abril, sobre actualización de datos e identi-
ficación de agricultores para a aplicación do réxime de 
pagamento único, establece o procedemento para que os 
agricultores teñan a oportunidade de actualizar os datos 
persoais e os relativos á súa explotación. Non obstante, 
cómpre considerar outros casos que se puidesen producir 
con posterioridade e establecer o procedemento para a 
asignación de dereitos, tanto aos agricultores anterior-
mente mencionados, como a aqueles que soliciten derei-
tos da reserva nacional.

De acordo co disposto nos artigos 37, 40, 42, 53 e 62 do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Consello, do 29 de 
setembro de 2003, establécense as normas para o cálculo 
dos diferentes tipos de dereitos de axuda seguindo as 
especificacións que para iso se establecen no Regula-
mento (CE) n.º 795/2004 da Comisión, do 21 de abril de 
2004, que establece disposicións de aplicación do réxime 
de pagamento único previsto no Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 do Consello, polo cal se establecen disposi-
cións comúns aplicables aos réximes de axuda directa no 
marco da política agrícola común e se instauran determi-
nados réximes de axuda aos agricultores.

Co fin de atender as situacións previstas no artigo 42 
do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Consello, do 29 de 
setembro de 2003, e no capítulo 2 e na sección 3 do capí-
tulo 3 do Regulamento n.º (CE) 795/2004 da Comisión, do 
21 de abril de 2004, cómpre constituír unha reserva nacio-
nal e establecer, conforme o disposto para tales efectos 
nos ditos regulamentos, a porcentaxe de redución que se 
aplicará sobre os importes de referencia o primeiro ano 
de aplicación e os importes que deban reverter á mencio-
nada reserva en determinadas circunstancias. Así mesmo, 
e tendo en conta que o acceso a dereitos procedentes da 
reserva nacional pode estar limitado ás dispoñibilidades 
do momento, establécense, de acordo co disposto nos 

Un. O punto 4 do artigo 10 queda redactado como 
segue:

«4. A contía do salario medio anual do conxunto 
de declarantes do imposto, a que se refire o artigo 
17.2.a) da Lei do imposto, será de 20.500 euros.»

Dous. O punto 1 do artigo 83 queda redactado como 
segue:

«1. Con carácter xeral, a cota de retención obte-
rase aplicando á base para calcular o tipo de reten-
ción, sempre que esta sexa positiva, as porcentaxes 
que se indican na seguinte escala: 

Base para calcular
o tipo de retención

–
Ata euros

Cota 
de retención

–
Euros

Resto base para 
calcular o tipo 
de retención

–
Ata euros

Tipo 
aplicable

–
Porcentaxe

     
0,00 0,00  4.161,60 15»

4.161,60 624,24 10.195,92 24»
 14.357,52 3.071,26 12.484,80 28»
 26.842,32 6.567,00 19.975,68 37»
 46.818,00 13.958,00 En adelante 45»

 Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día 1 de xaneiro
de 2006.

Dado en Madrid o 30 de decembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno

e ministro de Economía e Facenda,

PEDRO SOLBES MIRA 


