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estable amb els responsables dels animals o pro-
ductes que hagin de certificar, o de les explotacions 
o els establiments d’on procedeixin.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de desembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 21560 REIAL DECRET 2347/2004, de 23 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 con-
tribuents i de retencions i ingressos a compte 
sobre rendiments del treball. («BOE» 309, 
de 24-12-2004.)

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 els ingressos a compte sobre els ren-
diments del treball derivats de relacions laborals o estatu-
tàries i de pensions i havers passius es fixen per regla-
ment, prenent com a referència l’import que resultaria 
d’aplicar les tarifes a la base de la retenció o ingrés a 
compte.

Fent ús de l’habilitació esmentada, i considerant que 
entre les previsions econòmiques del Govern hi figura la 
del manteniment del poder adquisitiu de salaris i 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 del 
Reglament esmentat, de manera que part de l’avantatge 
obtingut no es vegi compensat com a conseqüència de 
l’aplicació posterior d’una escala de retencions aliena a 
l’elevació de rendes nominals.

En conseqüència, es procedeix a modificar l’esmentat 
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 deflacta en un dos per cent 
cadascun dels trams de la tarifa que s’hi preveuen.

D’altra banda, el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article
17 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 la determinació reglamen-
tària del salari mitjà anual del conjunt dels declarants a 
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 cent dels rendiments del treball que derivin de 
l’exercici d’opcions de compra sobre accions o participa-
cions per part dels treballadors. Aquest Reial decret modi-
fica 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 delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 
de desembre de 2004,

D I S P O S O :

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 perso-
nes 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 19.600 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 per-
centatges que s’indiquen a l’escala següent: 

Base per 
calcular el 

tipus
de retenció

–
Fins a euros

Quota de 
retenció

–
Euros

Resta base per 
calcular el tipus de 

retenció
–

Fins a euros

Tipus 
aplicable –

Percentatge

0  0  4.080 15
4.080  612  9.996 24

14.076  3.011,04 12.240 28
26.316  6.438,24 19.584 37
45.900  13.684,32 En endavant 45.»

 Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 
2005.

Madrid, 23 de desembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 21562 REIAL DECRET 2352/2004, de 23 de desembre, 
sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació 
amb les ajudes directes en el marc de la política 
agrícola comuna. («BOE» 309, de 24-12-2004.)

Els principis del desenvolupament sostenible estan 
recollits tant en la Constitució espanyola com en el Tractat 


