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 22529 REIAL DECRET 1757/2007, de 28 de desembre, 
pel qual es modifica el Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, apro-
vat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en 
matèria de salari mitjà anual del conjunt de 
contribuents, obligació de declarar i retencions 
i ingressos a compte sobre rendiments del tre-
ball. («BOE» 313, de 31-12-2007.)

L’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos 
sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el 
patrimoni, conté en el seu últim paràgraf l’habilitació 
reglamentària per a la determinació del salari mitjà anual 
del conjunt dels declarants en 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 rendi-
ments 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 11 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, 
per actualitzar la quantia d’aquesta magnitud.

En segon lloc, amb relació a l’obligació de declarar, es 
modifica la lletra C) de l’article 61.3 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques per tal d’ade-
quar-ne la redacció al que disposa l’article 96 de la 
Llei 35/2006 esmentada. D’aquesta manera, als efectes 
exclusius de l’obligació de declarar, és indiferent que les 
rendes immobiliàries imputades procedeixin d’un o de 
diversos immobles.

D’altra banda, l’apartat 1 de l’article 101 de l’avantdita 
Llei 35/2006 estableix que les retencions i ingressos a 
compte sobre els rendiments del treball derivats de rela-
cions laborals o estatutàries i de pensions i havers pas-
sius s’han de fixar reglamentàriament, prenent com a 
referència l’import que resultaria d’aplicar les tarifes a la 
base de la retenció o ingrés a compte.

En ús de l’habilitació esmentada i considerant que 
entre les previsions econòmiques del Govern figura la del 
manteniment del poder adquisitiu dels salaris i les pensi-
ons, és necessari adoptar dues mesures en matèria de 
retencions i ingressos a compte sobre aquesta font de 
renda.

En primer lloc, es procedeix a l’actualització dels límits 
quantitatius excloents de l’obligació de retenir que preveu 
l’article 81.1 del Reglament esmentant, tenint en compte a 
aquest efecte l’elevació en l’import de la reducció per 
obtenció de rendiments del treball i del mínim personal i 
familiar aplicable en el període impositiu 2008.

En segon lloc, es porta a terme una actualització dels 
trams de l’escala de retencions regulada a l’article 85.1 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques aplicable als rendiments del treball a què es refe-
reix l’article 80.1.1r del dit Reglament, de manera que part 
de l’avantatge obtingut no es vegi compensat com a con-
seqüència de l’aplicació posterior d’una escala de retenci-
ons aliena a l’elevació de rendes nominals. En conse-
qüència, es modifica el número 1r de l’apartat 1 de 
l’article 85 del Reglament de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, i es deflacta en un 2 per cent cadas-
cun dels trams de la tarifa que s’hi regula.

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 28 
de desembre de 2007,

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 439/2007, de 30 de març.

El Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de 
març, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 4 de l’article 11 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’arti-
cle 18.2 de la Llei de l’impost, és de 22.100 euros».

Dos. Amb efectes des de l’1 de gener de 2007, la lle-
tra C) de l’apartat 3 de l’article 61 queda redactada de la 
manera següent:

«C) Rendes immobiliàries imputades a què es 
refereix l’article 85 de la Llei de l’impost, rendiments 
íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció 
derivats de lletres del tresor i subvencions per a l’ad-
quisició d’habitatges de protecció oficial o de preu 
taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 81 queda redactat de la 
manera següent:

«1. No es practica cap retenció sobre els rendi-
ments del treball la quantia dels quals, determinada 
segons el que preveu l’article 83.2 d’aquest Regla-
ment, no superi l’import anual establert en el quadre 
següent en funció del nombre de fills i altres descen-
dents i de la situació del contribuent: 

Situació del contribuent

Nre. de fi lls i altres 
descendents

0
– 

Euros

1
– 

Euros

2 o més 
– 

Euros

    

1a Contribuent solter, 
viudo, divorciat o sepa-
rat legalment  . . . . . . . .

 12.996 14.767
2a Contribuent el còn-

juge del qual no obtingui 
rendes superiors a 1.500 
euros anuals, excloses 
les exemptes  . . . . . . . . .

12.533 13.985 16.102
3a Altres situacions  . . .

9.843 10.569 11.376

 Als efectes de l’aplicació del que preveu el qua-
dre anterior, s’entén per fills i altres descendents els 
que donen dret al mínim per descendents que pre-
veu l’article 58 de la Llei de l’impost.

Quant a la situació del contribuent, aquesta pot 
ser una de les tres següents:

1a Contribuent solter, viudo, divorciat o sepa-
rat legalment. Es tracta del contribuent solter, viudo, 
divorciat o separat legalment amb descendents, 
quan tingui dret a la reducció establerta a l’arti-
cle 84.2.4t de la Llei d’impost per a unitats familiars 
monoparentals.

2a Contribuent el cònjuge del qual no obtingui 
rendes superiors a 1.500 euros, excloses les exemp-
tes. Es tracta del contribuent casat, i no separat legal-
ment, el cònjuge del qual no obtingui rendes anuals 
superiors a 1.500 euros, excloses les exemptes.

3a Altres situacions, que inclou les següents:
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a) El contribuent casat, i no separat legalment, 
el cònjuge del qual obtingui rendes superiors a 1.500 
euros, excloses les exemptes.

b) El contribuent solter, viudo, divorciat o sepa-
rat legalment, sense descendents o amb descen-
dents al seu càrrec, quan, en aquest últim cas, no 
tingui dret a la reducció que estableix l’article 84.2.4t 
de la Llei de l’impost perquè es dóna la circumstàn-
cia de convivència a què es refereix el paràgraf 
segon de l’apartat esmentat.

c) Els contribuents que no manifestin estar en 
cap de les situacions 1a i 2a anteriors.»

Quatre. El número 1r de l’apartat 1 de l’article 85 
queda redactat de la manera següent:

«1r A la base per calcular el tipus de retenció a 
què es refereix l’article 83 d’aquest Reglament s’han 
d’aplicar els tipus que s’indiquen en 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

    

0,00 0,00 17.707,20 24
17.707,20 4.249,73 15.300,00 28
33.007,20 8.533,73 20.400,00 37
53.407,20 16.081,73 En endavant 43»

 Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener 
de 2008. No obstant això, el que disposa l’apartat dos de 
l’article únic d’aquest Reial decret entra en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 22533 REIAL DECRET 1696/2007, de 14 de desembre, 
pel qual es regulen els reconeixements 
mèdics d’embarcament marítim. («BOE» 313, 
de 31-12-2007.)

En el sector laboral maritimopesquer, les condicions de 
treball en què els treballadors realitzen la seva activitat, han 
suposat, des de sempre, un factor advers per a la seva salut. 
Factors configuradors de l’activitat marítima com ara el tre-
ball en plataformes mòbils i espais reduïts, l’exposició a 
condicions fisicoambientals desfavorables, l’existència de 
càrregues físiques elevades, l’aïllament social i familiar, 
l’allunyament de centres sanitaris assistencials, entre altres, 
han determinat la necessitat d’establir mesures de preven-
ció i protecció de la salut dels treballadors embarcats.

A fi de protegir la salut dels treballadors del mar, l’Or-
dre de Presidència de Govern d’1 de març de 1973, preve-
ient els principis emanats dels convenis de l’Organització 

Internacional del Treball números 16, sobre examen mèdic 
dels menors; 73, sobre examen mèdic de la gent de mar, 
i 113, sobre examen mèdic dels pescadors, atribueix la 
realització dels reconeixements mèdics d’aptitud per 
enrolar-se en vaixells de pesca o mercants als serveis 
sanitaris de l’Institut Social de la Marina.

Els reconeixements mèdics els ha realitzat l’Institut 
Social de la Marina, en virtut de l’atribució efectuada per 
diferents disposicions al llarg dels anys, de les quals es pot 
destacar l’actualment vigent, constituïda pel Reial decret 
1414/1981, de 3 de juliol, pel qual es reestructura l’orga-
nisme esmentat, en l’article 2, apartat cinquè, del qual es 
disposa l’atribució esmentada, que ha estat reafirmada en 
la disposició addicional sisena del Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció de riscos laborals i que ha quedat reservada a 
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat en els succes-
sius processos de traspàs a les comunitats autònomes de 
competències que, en matèria d’assistència sanitària, tenia 
encomanades l’Institut Social de la Marina.

Per l’Ordre de 10 de juliol de 1984, del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social, en desplegament del Reial 
decret 2358/1982, de 27 d’agost, que estableix l’estructura 
orgànica de l’Institut Social de la Marina, es crea el Servei 
de Medicina Marítima, amb denominació actual de Servei 
de Sanitat Marítima en virtut de l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 d’octubre de 1987. Els facultatius adscrits 
a aquest servei han realitzat des d’aquesta data els reco-
neixements mèdics previs a l’embarcament, com a exi-
gència prèvia a l’enrolament dels mariners, amb el propò-
sit de detectar qualsevol malaltia que pugui presentar el 
treballador i que es pugui agreujar especialment amb el 
treball en el mar o suposi un risc per a la resta de la tripu-
lació o del passatge.

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, esta-
bleix que les administracions públiques han de desenvo-
lupar, entre altres, actuacions en matèria de protecció, 
promoció i millora de la salut laboral. En l’àmbit de la 
salut laboral, l’actuació sanitària ha de comprendre entre 
altres aspectes la vigilància de la salut dels treballadors 
per detectar precoçment i individualitzar els factors de 
risc i deteriorament que puguin afectar la seva salut.

Així mateix, la pràctica dels reconeixements mèdics 
d’embarcament marítim s’ha d’entendre com una activi-
tat dins l’àmbit preventiu dels riscos laborals similar als 
exàmens de salut que recull l’article 22 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Per 
tant, atès el caràcter obligatori del reconeixement mèdic 
d’embarcament marítim i la competència de l’Institut 
Social de la Marina en la seva realització, aquest Reial 
decret resol la duplicitat d’actuacions que es pugui pre-
sentar entre el reconeixement mèdic d’embarcament 
marítim i el que preveu l’article 22 de l’esmentada 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, sens perjudici de totes les 
altres responsabilitats que competeixin a l’empresari.

D’altra banda, de conformitat amb l’Ordre de 18 de 
gener de 2000, del Ministeri de Foment, que aprova el 
Reglament sobre despatx de vaixells, l’acreditació d’ha-
ver estat declarat «apte per navegar», derivada d’un reco-
neixement mèdic previ practicat pel personal sanitari 
designat per l’Institut Social de la Marina, constitueix un 
document per a l’enrolament.

Aquesta normativa recull els principis establerts en 
els reials decrets 285/2002, de 22 de març, i 525/2002, 
de 14 de juny, que incorporen a l’ordenament jurídic espa-
nyol la Directiva 1999/63/CE del Consell, de 21 de juny 
de 1999, relativa a l’Acord sobre l’ordenació del temps de 
treball de la gent de mar, així com les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la Salut per a la realització dels 
reconeixements mèdics periòdics i previs a l’embarca-
ment, especialment sobre requisits mínims, categoria i 
freqüència, condicions mèdiques dels treballadors que 


