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10. Os que pasen á situación de excedencia 
voluntaria polos supostos das alíneas a), b), c), d), h) 
e, de ser o caso, a partir dos dezaoito meses no 
suposto da alínea g) do punto 1 deste artigo, deixa-
rán de estar suxeitos ao réxime xeral de dereitos e 
obrigas do persoal do Corpo da Garda Civil, ás leis 
penais militares e á disciplinaria do instituto.

11. Os que pasen á situación de excedencia 
voluntaria polos supostos definidos na alínea e) 
terán dereito, durante os dous primeiros anos, á 
reserva do posto de traballo que desempeñasen. 
Transcorrido este período, a dita reserva serao para 
un posto na mesma localidade e de igual retribu-
ción, sempre que existise vacante nela.

Os que pasen á situación de excedencia volunta-
ria polo suposto definido na alínea g) terán dereito, 
durante os seis primeiros meses, á reserva do posto 
de traballo que desempeñasen. Non obstante, cando 
das actuacións de tutela xudicial resultase que a 
efectividade do dereito de protección da vítima o 
exixir, poderase prorrogar por períodos de tres 
meses, cun máximo de dezaoito, o período en que, 
de acordo co parágrafo anterior, se terá dereito á 
reserva do posto de traballo.»

Dous. O punto 2 do artigo 97 queda redactado do 
seguinte xeito:

«2. No momento en que a insuficiencia citada 
no punto anterior se presuma definitiva ou, en todo 
caso, transcorrido un período de dous anos desde 
que lle foi apreciada, iniciarase o expediente que se 
regula no artigo 55 desta lei. O afectado poderá cesar 
no seu destino, se o tivese, no suposto de que, des-
pois da correspondente valoración da relación entre 
a patoloxía detectada e o posto de traballo que ocupa, 
se apreciase a necesidade de adoptar a dita medida 
preventiva, e manterá a mesma situación administra-
tiva ata a finalización do referido expediente.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Queda derrogada a Lei 54/1961, do 22 de xullo, sobre 
modificación de determinadas remuneracións do persoal 
da Garda Civil e Policía Armada.

Así mesmo, quedan derrogadas cantas disposicións, 
de igual ou inferior rango, se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta lei dítase ao abeiro do previsto no artigo 149.1.29.a 
da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Habilitación para o 
desenvolvemento regulamentario.

Autorízase o Goberno para ditar cantas disposicións 
sexan necesarias para o desenvolvemento e execución 
desta lei.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 13 de decembro de 2007.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 21499 CORRECCIÓN de erros da Orde APA/3544/2007, 
do 5 de decembro, pola que se establecen 
medidas específicas de protección en relación 
coa lingua azul. («BOE 299, do 14-12-2007.)

Advertido erro no texto remitido para a súa publica-
ción da Orde APA/3544/2007, do 5 de decembro, inserida 
no Boletín Oficial del Estado, suplemento número 32 en 
lingua galega, do 14 de decembro de 2007, procédese á 
súa rectificación:

Na páxina 4016, disposición derrogatoria única. Derro-
gación normativa, onde di: «Queda derrogada a Orde 
APA/2289/2007, do 26 de xullo, pola que se establecen 
medidas específicas de protección en relación coa lingua 
azul»; debe dicir: «Queda derrogada a Orde APA/3046/
2007, do 19 de outubro, pola que se establecen medidas 
específicas de protección en relación coa lingua azul». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 21593 REAL DECRETO 1684/2007, do 14 de decem-
bro, polo que se modifican o Regulamento de 
plans e fondos de pensións aprobado polo 
Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro e o 
Regulamento sobre a instrumentación dos 
compromisos por pensións das empresas cos 
traballadores e beneficiarios, aprobado polo 
Real decreto 1588/1999, do 15 de outubro. 
(«BOE» 300, do 15-12-2007.)

O Regulamento de plans e fondos de pensións, apro-
bado polo Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro, actua-
lizou, sistematizou e completou a adaptación da norma-
tiva regulamentaria en materia de plans e fondos de 
pensións contando, así mesmo, coa experiencia acumu-
lada na materia e tomando como referencia os desenvol-
vementos no ámbito da Unión Europea.

Aqueles cambios, que trataron de mellorar a necesa-
ria harmonización lexislativa comunitaria ou ben de revi-
sar, adecuar e actualizar o marco xurídico, actuarial e 
financeiro dos plans e fondos de pensións, non se poden 
considerar culminados, pois o ámbito dinámico do sis-
tema financeiro exixe adaptacións permanentes.

Posteriormente, a Lei 35/2006, do 28 de novembro, do 
imposto sobre a renda das persoas físicas e de modifica-
ción parcial das leis dos impostos sobre sociedades, 
sobre a renda de non-residentes e sobre o patrimonio, 
mediante a súa disposición derradeira quinta, introduciu 
modificacións no texto refundido da Lei de regulación dos 
plans e fondos de pensións, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/2002, do 29 de novembro. Pola súa vez, a 
disposición derradeira primeira do Real decreto 439/2007, 
do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do 
imposto sobre a renda das persoas físicas e se modifica o 
Regulamento de plans e fondos de pensións, aprobado 


