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rencada i la destrucció immediata de qualsevol planta 
visiblement afectada i totes les plantes hostatgeres 
sense símptomes del seu entorn immediat.»

Quatre. El paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 6 
queda redactat de la manera següent:

«a) Arrencada i destrucció immediata “in situ” 
i sota control oficial de qualsevol planta hostatgera 
amb símptomes sense necessitat d’una anàlisi bac-
teriològica que ho confirmi, i totes les plantes hos-
tatgeres sense símptomes del seu entorn immediat. 
Aquest fet dóna lloc a l’establiment de noves zones 
de seguretat.»

Cinc. El paràgraf d) de l’apartat 2 de l’article 6 queda 
redactat de la manera següent:

«d) Amb la finalitat de minimitzar el risc de dis-
persió de la malaltia, les comunitats autònomes han 
de regular els moviments d’entrada i sortida dels 
ruscos d’abelles en un cercle de tres quilòmetres de 
radi des del focus.»

Sis. Se suprimeix el paràgraf e) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 6.

Set. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 7.
Vuit. L’article 8 queda redactat de la manera 

següent:
«Article 8. Requisits per a la circulació del material 

vegetal hostatger.
Els requisits especials per a la introducció i el 

desplaçament de vegetals i productes vegetals hos-
tatgers d’”Erwinia amylovora” en la zona protegida 
i per la zona protegida contra l’esmentat organisme 
nociu són els que estableix l’annex IV (B) 21 del Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten 
mesures de protecció contra la introducció i difusió 
en el territori nacional i de la Comunitat Europea 
d’organismes nocius per als vegetals o productes 
vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers, i segons l’annex V (A) II. 1.3 del 
mateix Reial decret és preceptiu el passaport fitosa-
nitari d’acompanyament –modalitat zona protegida– 
tant per al material originari de la zona protegida 
com per a l’introduït des d’una zona no protegida. 
Així mateix, els ruscos han de complir els requisits 
que disposa l’annex IV (B) 21.3 del Reial decret 
esmentat.»

Nou. Se suprimeix l’article 12.
Deu. L’annex II queda redactat de la manera 

següent:

«ANNEX II

Relació d’imports unitaris màxims
de les indemnitzacions

Plantacions joves: 7.820,97 euros/hectàrea.
Plantacions en plena producció:
a) Plantació intensiva: 17.419,44 euros/hectàrea.
b) Plantació normal: 13.508,95 euros/hectàrea.
c) Arbre aïllat: 19,20 euros/unitat.
Arbres i arbustos ornamentals aïllats: 19,20 

euros/unitat.
Ornamentals: qualsevol espècie intensiva, 1,42 

euros/unitat.
Vivers: 50 per cent del valor comercial.»

Onze. Se suprimeix l’annex III.

Disposició addicional única. Actualització de les referèn-
cies legals del Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, pel 
qual s’estableix el programa nacional d’eradicació i 
control del foc bacterià de les rosàcies.

Les referències al Reial decret 2071/1993, de 26 de 
novembre, relatiu a les mesures de protecció contra la 
introducció i difusió en el territori nacional i de la Comuni-
tat Econòmica Europea d’organismes nocius per als vege-
tals o productes vegetals, així com per a l’exportació i 
trànsit cap a països tercers, s’entenen fetes al Reial decret 
58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de 
protecció contra la introducció i difusió en el territori 
nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius 
per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’ex-
portació i el trànsit cap a països tercers.

Així mateix, les corresponents referències a la Direc-
tiva 77/93/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1976, 
relativa a les mesures de protecció contra la introducció 
en la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior 
de la Comunitat i a la Directiva 92/76/CEE de la Comissió, 
de 6 d’octubre, per la qual es reconeixen zones protegides 
en la Comunitat exposades a riscos fitosanitaris específics 
s’entenen fetes a la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 
de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció con-
tra la introducció en la Comunitat d’organismes nocius 
per als vegetals o productes vegetals i contra la seva pro-
pagació en la Comunitat, i a la Directiva 2001/32/CE de la 
Comissió, de 8 de maig de 2001, per la qual es reconeixen 
determinades zones protegides en la Comunitat exposa-
des a riscos fitosanitaris específics i es deroga la Directiva 
92/76/CEE, respectivament.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

CAP DE L’ESTAT
 21600 REIAL DECRET LLEI 16/2005, de 30 de desem-

bre, pel qual es modifica el règim transitori 
d’adaptació de les comissions de control dels 
plans de pensions d’ocupació i es regula 
l’adaptació de determinats compromisos per 
pensions vinculats a la jubilació. («BOE» 313, 
de 31-12-2005.)

I

L’originària Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació dels 
plans i fons de pensions, va establir el requisit de majoria 
absoluta de representació dels partícips en les comissions 
de control dels plans de pensions del sistema d’ocupació.

La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, que va entrar en 
vigor l’1 de gener de 2002, va modificar, entre altres, l’ar-
ticle 7.3 de la Llei 8/1987, de 8 de juny, amb l’establiment 
del sistema de representació paritària del promotor o pro-



194 Dilluns 2 gener 2006 Suplement núm. 1

motors (paràgraf a), amb caràcter general, així com deter-
minats requisits per a l’adopció d’acords sobre determi-
nades matèries (paràgrafs b i c), i va concedir habilitació 
per al desplegament reglamentari.

Per als plans de pensions d’ocupació preexistents l’1 
de gener de 2002, la dita Llei 24/2001, de 27 de desembre, 
va concedir un termini d’adaptació de les comissions de 
control al que preveu l’article 7.3 esmentat mitjançant un 
acord col·lectiu, transcorregut el qual, si no s’ha adoptat 
l’acord, s’ha d’aplicar directament.

Aquests preceptes s’integren actualment en el text 
refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novem-
bre (article 7.3 i antepenúltim paràgraf de la disposició 
transitòria segona).

L’article 30 del Reglament de plans i fons de pensions, 
aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, des-
plega l’article 7.3 del text refós de la Llei i habilita la nego-
ciació col·lectiva per adoptar una composició diferent de 
la paritària.

En virtut del Reial decret llei 10/2004, de 23 de 
desembre, el termini d’adaptació de les comissions de 
control preexistents es va estendre fins al 31 de desem-
bre de 2005.

En conseqüència, les comissions de control dels plans 
d’ocupació formalitzats abans de l’1 de gener de 2002 
s’han d’adaptar al que preveu l’article 7.3 del text refós de 
la Llei de regulació dels plans i fons de pensions mitjan-
çant acords expressos de negociació col·lectiva, de 
manera que, en cas contrari, a partir de l’1 de gener de 
2006 és d’aplicació directa l’article esmentat, és a dir, el 
criteri general de composició paritària i règim d’acords 
sobre determinades matèries.

Per aquest Reial decret llei es modifica l’antepenúltim 
paràgraf de la disposició transitòria segona del text refós 
de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, 
de manera que les comissions de control dels plans de 
pensions del sistema d’ocupació existents abans de l’1 de 
gener de 2002 poden mantenir la seva composició.

El paràgraf que es modifica, en la redacció feta per 
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, va establir un ter-
mini de 3 anys comptats des de l’1 de gener de 2002, 
ampliat posteriorment fins al 31 de desembre de 2005, 
per adaptar les comissions de control dels plans d’ocu-
pació preexistents al que preveu l’apartat 3 de l’article 7 
de la mateixa Llei de regulació dels plans i fons de pen-
sions, transcorregut el qual, si no s’ha acordat l’adapta-
ció, s’ha d’aplicar directament. L’apartat 3 de l’article 7 
inclou tres paràgrafs: el paràgraf a) estableix la compo-
sició paritària de la comissió de control amb caràcter 
general, i els paràgrafs b) i c) estableixen uns requisits 
mínims per a l’adopció d’acords relatius a determina-
des matèries. La modificació que efectua aquest Reial 
decret llei en la norma transitòria afecta només la com-
posició de les comissions de control i permet que les 
anteriors a l’1 de gener de 2002 mantinguin la seva com-
posició sense necessitat d’adaptar-se al que preveu el 
dit paràgraf a). En canvi, es manté vigent l’obligació 
d’adaptar-se al que preveuen els paràgrafs b) i c) de 
l’apartat 3 de l’article 7, dins el termini que finalitza el 31 
de desembre de 2005, de manera que, si no s’ha fet 
l’adaptació, s’han d’aplicar directament a partir de l’1 
de gener de 2006.

II

D’altra banda, la disposició addicional quinzena de 
la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de 
reforma del sistema financer, va ampliar el termini 
d’exteriorització de determinats compromisos per pen-
sions vinculats a la jubilació, els coneguts com a «pre-
mis de jubilació» o denominacions similars, establerts 

en convenis col·lectius sectorials o supraempresarials, 
vinculats a la permanència del treballador a l’empresa 
o sector fins a la jubilació, i consistents en una presta-
ció pagadora per una sola vegada en el moment del 
cessament per jubilació.

La disposició addicional esmentada va establir la pos-
sibilitat d’instrumentar aquests compromisos en plans de 
pensions d’ocupació de promoció conjunta i va habilitar 
expressament els representants d’empreses i treballadors 
en l’àmbit supraempresarial per a la promoció d’aquests 
plans, als quals es poden incorporar les empreses afecta-
des pels convenis col·lectius respectius, i sense perjudici 
de l’alternativa d’instrumentar el compromís a través de 
qualsevol dels instruments que preveu la disposició addi-
cional primera del text refós de la Llei de regulació dels 
plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1/2002, de 29 de novembre.

El termini d’adaptació d’aquests compromisos es va 
estendre fins al 31 de desembre de 2005 en virtut de la 
disposició addicional tercera de la Llei 4/2004, de 29 de 
desembre, de modificació de taxes i de beneficis fiscals 
d’esdeveniments d’excepcional interès públic.

Mitjançant aquest Reial decret llei s’amplia el termini 
d’adaptació dels dits compromisos fins al 31 de desembre 
de 2006 i es regulen certes condicions tècniques especials 
dels contractes d’assegurança i plans de pensions que es 
formalitzin per a la seva instrumentació.

III

En els dos casos està justificada l’extraordinària i 
urgent necessitat d’aquesta mesura legislativa.

En el cas de les comissions de control dels plans d’ocu-
pació, es pot assenyalar que el criteri general de composi-
ció paritària de la comissió de control ha suposat la intro-
ducció d’un nou equilibri en el procés d’adopció de 
decisions en un instrument de previsió social que afecta 
tant treballadors com empresaris. No obstant això, no es 
pot oblidar el fet que els plans de pensions anteriors a la 
reforma es van crear sota unes determinades normes, que 
empresaris i treballadors van valorar a l’hora de decidir 
com instrumentar els seus acords en matèria de pensions 
de jubilació en aquesta figura. La modificació posterior de 
la composició de les comissions de control preexistents en 
el moment de l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre, implica una alteració substancial de les condi-
cions inicials i n’estableix altres que, si haguessin existit 
en el moment de la constitució dels diferents plans, 
podrien haver conduït les empreses i els seus treballa-
dors a no procedir a tal constitució o a acordar continguts 
diferents dels compromisos o de les normes de funciona-
ment dels plans de pensions.

D’altra banda, la impossibilitat d’obtenir un acord 
exprés de negociació col·lectiva que permeti fixar la com-
posició de la comissió de control (paritària o no) dins el 
termini que finalitza el 31 de desembre de 2005 suposa 
l’aplicabilitat «ex lege» del sistema paritari, la qual cosa 
podria afectar l’equilibri inicialment assolit entre les parts 
a l’empara de la regulació anterior, i donar lloc al fet que 
es qüestioni la legitimitat de les comissions de control i 
l’eficàcia de les seves actuacions.

Per tot el que s’exposa, i tenint en compte que, en tot 
cas, la normativa actual exigeix un règim d’acords que 
suposa la ratificació del promotor o dels representants 
dels partícips per a determinades decisions que afecten 
especialment els seus interessos respectius, aquest Reial 
decret llei introdueix una modificació normativa del règim 
transitori que permet a les comissions de control preexis-
tents a l’entrada en vigor de la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre, mantenir la seva composició, llevat que la 
negociació col·lectiva n’acordi una altra de diferent.

Si aquesta mesura no està aprovada abans de l’1 de 
gener de 2006, a falta d’un acord exprés de negociació 
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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 finali-
tat. 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 res-
pecte 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 jubila-
ció 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 conce-
dit 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 com-
promisos per pensions i, si s’escau, a la promoció de 
plans de promoció conjunta per integrar aquests compro-
misos. 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 exterioritza-
ció. Així mateix, es considera d’extraordinària i urgent 
necessitat regular certes condicions tècniques dels con-
tractes d’assegurança i plans de pensions que instrumen-
tin 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 Minis-
tres en la reunió de 30 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del règim transitori d’adapta-
ció 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 pre-
vista en les seves especificacions en la data esmen-
tada, 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 sis-
tema financer.

La instrumentació d’aquests compromisos s’ha d’ajus-
tar al que preveu la disposició addicional primera del text 

refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novem-
bre, i el seu desplegament reglamentari, amb les especiali-
tats 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 periòdica-
ment i contrastables amb el comportament real dels col-
lectius 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 requi-
sits 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

 21602 REIAL DECRET 1609/2005, de 30 de desembre, 
pel qual es modifica el Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, apro-
vat 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 rendi-
ments del treball derivats de relacions laborals o estatutà-
ries 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 pen-
sions, 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’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, aplicable als rendi-
ments del treball a què es refereix l’article 78.1.1r de l’es-
mentat Reglament, de manera que part de l’avantatge 
obtingut no es compensi com a conseqüència de la poste-


