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 El present Conveni va entrar en vigor el 20 d’abril de 
2006, data de la recepció de l’última notificació en-
creuada entre les parts en què es comuniquen el compli-
ment dels respectius procediments interns, segons esta-
bleix l’article 27.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 4 de maig de 2006.–El secretari general tècnic, 

Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 8939 ORDRE EHA/1543/2006, de 19 de maig, per la 
qual es redueixen per al període impositiu 
2005 els índexs de rendiment net aplicables en 
el mètode d’estimació objectiva de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per a 
les activitats agrícoles i ramaderes afectades 
per diverses circumstàncies excepcionals. 
(«BOE» 122, de 23-5-2006.)

Durant l’any 2005, el Govern ha aprovat diversos 
reials decrets llei en els quals es disposa que, atès l’in-
forme del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el 
Ministeri d’Economia i Hisenda pot autoritzar, amb caràc-
ter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net 
als quals es refereix l’Ordre EHA/3902/2004, de 29 de 
novembre, per la qual es despleguen per a l’any 2005 el 
mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i el règim especial simplificat de 
l’impost sobre el valor afegit.

Aquests reials decrets llei són l’1/2005, de 4 de febrer, 
pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys 
ocasionats en el sector agrari per les glaçades esdevingu-
des el mes de gener de 2005; el 6/2005, de 8 d’abril, pel 
qual s’estableix l’aplicació del Reial decret llei 1/2005, als 
danys ocasionats per les glaçades esdevingudes durant 
els mesos de febrer i març de 2005; el 10/2005, de 20 de 
juny, pel que s’adopten mesures urgents per pal·liar els 
danys produïts en el sector agrari per la sequera i altres 
adversitats climàtiques; i el 14/2005, de 2 de desembre, 
pel que s’adopten mesures urgents per reparar els danys 
causats per la tempesta tropical Delta a l’arxipèlag canari 
els dies 28 i 29 de novembre.

Així mateix, l’article 35.4.1 del Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial 
decret 1775/2004, de 30 de juliol, estableix que quan el 
desenvolupament d’activitats econòmiques, a les quals 
sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva, s’alteri  
per incendis, inundacions o altres circumstàncies excep-
cionals que afectin un sector o zona determinada, el 
ministre d’Economia i Hisenda pot autoritzar, amb caràc-

ter excepcional, la reducció dels signes, índexs o 
mòduls.

En aquest sentit, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació ha emès informe pel qual es posa de manifest 
que durant el 2005 s’han produït circumstàncies excep-
cionals en el desenvolupament de les activitats agrícoles i 
ramaderes, les quals es localitzen en determinades zones 
geogràfiques, que aconsellen fer ús de l’autorització que 
contenen l’esmentat article 35.4.1 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, així com els 
reials decrets llei esmentats.

Per raons de més claredat per aplicar aquestes mesu-
res s’ha optat per aprovar les reduccions en un únic 
annex, en què s’agrupen les reduccions per comunitats 
autònomes, províncies, àmbits territorials i activitats.

En virtut d’això, aquest Ministeri ha disposat:

Article 1. Reducció dels índexs de rendiment net aplica-
bles a les activitats agrícoles i ramaderes afectades 
per circumstàncies excepcionals.

Els índexs de rendiment net aplicables el 2005 a les 
activitats agrícoles i ramaderes dutes a terme en els 
àmbits territorials definits a l’annex d’aquesta Ordre són 
els que conté el mateix annex.

Article 2. Regularització per contribuents afectats.

Els contribuents afectats per la reducció d’índexs de 
rendiment net que aprova aquesta Ordre que hagin pre-
sentat la declaració de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques corresponent a 2005 poden regularitzar la 
seva situació presentant una sol·licitud de rectificació de 
la seva autoliquidació davant el delegat o administrador 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària competent 
per raó del domicili fiscal del contribuent, en els termes 
que preveu la disposició addicional tercera del Reial 
decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el 
procediment per a la realització de devolucions d’ingres-
sos indeguts de naturalesa tributària.

Aquestes sol·licituds de rectificació es poden presen-
tar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i als 
efectes oportuns.

Madrid, 19 de maig de 2006.

SOLBES MIRA

Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i Srs. Secre-
tari General d’Hisenda, Director General de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i Director General de 
Tributs. 
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