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aprobación do proxecto segundo os estatutos propios da 
mancomunidade.

2. Nos mesmos termos que as mancomunidades, as 
agrupacións de dous ou máis municipios constituídas 
para o desenvolvemento e a execución das obras recolli-
das neste real decreto lei poderán presentar proxectos de 
financiamento ata o importe máximo da suma das canti-
dades que corresponde a cada un dos concellos que as 
integran.

Para estes efectos, a solicitude será presentada por un 
dos concellos e, co fin de non superar o importe máximo 
previsto, identificarase no momento da presentación da 
solicitude o custo do proxecto de cada un dos concellos 
integrados na agrupación.

A presentación das solicitudes incluirá os acordos de 
todos os concellos participantes, conforme o previsto no 
artigo 5.2. Ao concello responsable da presentación da 
solicitude corresponderalle o cumprimento dos requisitos 
sobre adxudicación e xustificación das obras segundo o 
disposto neste real decreto lei.

Disposición adicional cuarta. Cooperación das deputa-
cións provinciais, conseils e cabidos insulares.

En cumprimento do previsto no artigo 36.1 b) da Lei 
7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, as deputa-
cións provinciais e os conseils insulares e cabidos insula-
res prestarán asistencia e cooperación xurídica e técnica 
aos municipios para a preparación e xestión das solicitu-
des de financiamento de obras reguladas neste real 
decreto lei.

Disposición adicional quinta. Información.

O Ministerio de Administracións Públicas comunicará 
ás deputacións provinciais, aos conseils insulares e aos 
cabidos insulares, así como ás deputacións forais do País 
Vasco e ás comunidades autónomas, a relación de 
proxectos adxudicados nos municipios correspondentes 
ao seu ámbito territorial.

Disposición adicional sexta. Exixencia de clasificación.

A partir da entrada en vigor deste real decreto lei non 
será exixible a clasificación nos contratos de obras de 
valor inferior a 350.000 euros

Disposición adicional sétima. Identificación da fonte de 
financiamento.

Nos proxectos financiados con cargo ao fondo regu-
lado neste real decreto lei deberase facer constar, en lugar 
visible, a lenda «Fondo de Investimento Local para o 
Emprego –Goberno de España».

Disposición adicional oitava. Modelo de presentación 
de solicitudes.

Con carácter previo á data de inicio da presentación 
de solicitudes a que se refire o título I, o secretario de 
Estado de Cooperación Territorial ditará unha resolución 
na que se establecerá o modelo para a presentación de 
solicitudes, así como as condicións para a súa tramitación 
e a xustificación dos fondos aprobados.

Disposición derradeira primeira. Pregos tipo de cláusu-
las administrativas.

Para facilitar a tramitación dos correspondentes expe-
dientes, no prazo de quince días contados desde a entrada 
en vigor deste real decreto lei, a Xunta Consultiva de Con-

tratación Administrativa do Estado elaborará e fará 
público un prego tipo de cláusulas administrativas que os 
concellos interesados poderán utilizar para a preparación 
da documentación necesaria para licitar e contratar as 
obras financiadas con cargo ao Fondo de Investimento 
Local.

Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa.

Facúltanse os titulares dos ministerios de Economía e 
Facenda e de Administracións Públicas para adoptar as 
disposicións necesarias para a aplicación e o desenvolve-
mento do previsto neste real decreto lei.

Disposición derradeira terceira. Títulos competenciais.

Este real decreto lei dítase ao abeiro das competen-
cias estatais previstas nos números 1.º, 13.º, 14.º e 18.º do 
artigo 149.1 da Constitución.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 28 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 19437 REAL DECRETO 1975/2008, do 28 de novem-

bro, sobre as medidas urxentes para adoptar 
en materia económica, fiscal, de emprego e de 
acceso á vivenda. («BOE» 290, do 2-12-2008.)

A economía internacional atravesa unha das situa-
cións máis complexas e difíciles dos últimos decenios, 
como resultado, principalmente, das turbulencias finan-
ceiras que xurdiron en agosto de 2007 nos Estados Uni-
dos e que rapidamente se estenderon ao resto das econo-
mías.

En España, a crise produciu unha forte minoración da 
actividade e un aumento considerable do desemprego 
nos últimos meses. En parte, o aumento do desemprego 
explícase polo forte axuste do sector inmobiliario, que 
cobrou especial intensidade como resultado da propia 
situación financeira.

Desde o pasado mes de abril, o Goberno veu adop-
tando medidas orientadas a paliar as consecuencias da 
negativa evolución da situación económica para as fami-
lias e os cidadáns, a apoiar as empresas e a acelerar a 
posta en marcha de reformas estruturais que contribúan a 
impulsar a capacidade de recuperación e de crecemento a 
longo prazo da economía española.

Ademais, o Goberno, en coordinación cos países 
membros da Unión Europea, adoptou recentemente 
medidas extraordinarias para robustecer a confianza no 
sistema financeiro e favorecer o adecuado financiamento 
das necesidades das empresas e das familias.

Agora, co obxectivo primordial de seguir protexendo 
os que, nesta conxuntura difícil, poidan perder o seu 
emprego, así como de frear a súa destrución e favorecer 
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a súa creación, o Goberno decidiu aprobar un novo 
conxunto de medidas complementarias de carácter labo-
ral, financeiro e fiscal, que foron obxecto de discusión e 
acordo na Mesa de Diálogo Social.

O capítulo I deste real decreto contén dúas medidas 
dirixidas a fomentar a contratación de determinadas per-
soas desempregadas e a facilitar o autoemprego.

Posto que o desemprego afecta de forma especial-
mente grave os que teñen ao seu cargo responsabilida-
des familiares, establécese unha nova bonificación nas 
cotas empresariais da Seguridade Social para aqueles 
empresarios que contraten de forma indefinida traballa-
dores desempregados que teñan fillos a cargo, ao abeiro 
do establecido na disposición derradeira segunda do 9 de 
decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

Por outra banda, auméntase a porcentaxe de capitali-
zación da prestación por desemprego, co fin de aumentar 
as posibilidades de que os traballadores desempregados 
se poidan converter en traballadores autónomos, facendo 
uso para estes efectos da habilitación conferida ao 
Goberno no número 2 da disposición transitoria cuarta da 
Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes 
para a reforma do sistema de protección por desemprego 
e mellora da ocupabilidade.

No capítulo II, regúlanse as condicións para que as 
persoas desempregadas e os autónomos que visen signi-
ficativamente minguados os seus ingresos como conse-
cuencia da crise poidan acceder a unha moratoria tempo-
ral e parcial no pagamento das súas hipotecas. Deste 
modo, preténdese facilitar que os destinatarios da medida 
non se vexan obrigados a perder as súas vivendas, así 
como conter a morosidade.

O capítulo III contén diversas medidas en materia tri-
butaria, adoptadas baseándose na habilitación prevista 
na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a 
renda das persoas físicas, destinadas a estender, con 
carácter extraordinario e temporal, e dadas as dificultades 
que presenta na actualidade o noso sector inmobiliario e 
a necesidade de aumentar a renda dispoñible das familias 
con menores ingresos, os beneficios fiscais de que gozan 
os titulares de contas de aforro vivenda e os propietarios 
de vivendas que estean a soportar créditos hipotecarios 
ou que decidisen transmitilas para adquirir unha nova de 
uso habitual. Adicionalmente, as modificacións introduci-
das adaptan o artigo 11 á regulación do Regulamento á 
sentenza do Tribunal Supremo do 9 de xullo de 2008 en 
materia de rendementos do traballo derivados do exerci-
cio de opcións de compra sobre accións e prevén, no 
artigo 62, a posibilidade de fraccionar o importe resul-
tante da autoliquidación sen prexuízo de que se poidan 
solicitar os aprazamentos ou fraccionamentos de paga-
mento previstos na Lei xeral tributaria e na súa normativa 
de desenvolvemento.

A disposición adicional única, relativa á «determina-
ción do rendemento neto na modalidade simplificada do 
método de estimación directa nas actividades agrícolas e 
gandeiras durante os anos 2008 e 2009», establece que, 
con efectos exclusivos durante os anos 2008 e 2009, para 
a determinación do rendemento neto das actividades 
agrícolas e gandeiras na modalidade simplificada do 
método de estimación directa e para os efectos previstos 
na regra 2.ª do artigo 30 do Regulamento do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, o conxunto das provi-
sións deducibles e os gastos de difícil xustificación cuan-
tificarase aplicando a porcentaxe do 10 por cento sobre o 
rendemento neto, excluído este concepto.

Por último, a disposición derradeira prevé a entrada 
en vigor da norma o día seguinte ao da súa publicación 
no «Boletín Oficial del Estado», ben que establece tres 
regras especiais: o número un do artigo 8 resultará de 
aplicación ao período impositivo 2008 e exercicios ante-
riores non prescritos; os números dous a sete do dito 
precepto resultarán de aplicación a partir do 1 de xaneiro 

de 2009; e os números oito e nove do mesmo artigo apli-
caranse a partir do 1 de xaneiro de 2008, ao igual que a 
disposición adicional única.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Eco-
nomía e Facenda e de Traballo e Inmigración, de acordo 
co Consello de Estado e logo de deliberación de Conse-
llo de Ministros na súa reunión do día 28 de novembro 
de 2008,

D I S P O Ñ O :

CAPÍTULO I

Medidas de fomento do emprego

Artigo 1. Modificación do Programa de fomento do 
emprego, previsto na Lei 43/2006, do 29 de decembro, 
para a mellora do crecemento e do emprego, e esta-
blecemento de novos incentivos para a contratación 
indefinida de traballadores desempregados con res-
ponsabilidades familiares.

De acordo coa habilitación prevista na disposición 
derradeira segunda da Lei 43/2006, do 29 de decembro, 
para a mellora do crecemento e do emprego, no Pro-
grama de fomento do emprego, establecido no capítulo I, 
sección 1.ª da citada lei, introdúcense as modificacións 
seguintes:

Un. Modifícase o artigo 3, que queda redactado do 
modo seguinte:

«Artigo 3. Plan extraordinario para a contratación 
indefinida de traballadores desempregados con 
responsabilidades familiares.
1. Os empregadores que, desde a data de 

entrada en vigor deste precepto ata o día 31 de dec-
embro de 2010, contraten indefinidamente a tempo 
completo traballadores desempregados con respon-
sabilidades familiares, terán dereito a unha bonifica-
ción na cota empresarial á Seguridade Social de 125 
euros/mes (1.500 euros/ano) ou, de ser o caso, do 
seu equivalente diario, por traballador contratado, 
durante dous anos. Para estes efectos, poderán utili-
zar calquera modalidade de contratación indefinida 
prevista no ordenamento, tanto ordinaria como de 
fomento da contratación indefinida.

2. Para os efectos do establecido neste artigo, 
considerarase que o traballador ten responsabilida-
des familiares se ten un ou máis fillos ao seu cargo. 
Se a tenza de cargas familiares non consta na Ofi-
cina Pública de Emprego, poderase acreditar no 
momento da contratación.

3. No caso de que os contratos sexan a tempo 
parcial, a bonificación aplicarase nos termos do 
número 7 do artigo 2.

4. Os contratos a que se refire este artigo for-
malizaranse no modelo oficial que facilite o Servizo 
Público de Emprego Estatal.»

Dous. Engádese un novo parágrafo ao número 1 do 
artigo 7, do seguinte teor:

«Transcorrido o período de dous anos a que se 
refire o artigo 3.1 desta lei, o empregador poderase, 
de ser o caso, acoller a calquera outra bonificación 
que lle puidese corresponder de entre as previstas 
no artigo 2 desta lei, exclusivamente polo tempo 
que restase dela, descontados os dous anos trans-
corridos a que se fixo referencia.»
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Artigo 2. Capitalización de prestacións por desem-
prego.

1. De acordo coa habilitación prevista no número 2 
da disposición transitoria cuarta da Lei 45/2002, do 12 de 
decembro, de medidas urxentes para a reforma do sis-
tema de protección por desemprego e mellora da ocupa-
bilidade, o número primeiro, regra 3.ª da dita disposición 
transitoria cuarta queda redactado como segue:

«3.ª O previsto nas regras 1.ª e 2.ª tamén será 
de aplicación aos beneficiarios da prestación por 
desemprego de nivel contributivo que se pretendan 
constituír como traballadores autónomos e non se 
trate de persoas con discapacidade de grao igual ou 
superior ao 33 por cento.

No caso da regra 1.ª, o aboamento dunha soa vez 
realizarase polo importe que corresponde ao inves-
timento necesario para desenvolver a actividade, 
incluído o importe das cargas tributarias para o ini-
cio da actividade, co límite máximo do 60 por cento 
do importe da prestación por desemprego de nivel 
contributivo pendente de percibir.»

2. O disposto neste artigo será aplicable ás solicitu-
des de capitalización das prestacións por desemprego 
que se presenten a partir da entrada en vigor deste real 
decreto.

CAPÍTULO II

Moratoria no pagamento dos préstamos hipotecarios

Artigo 3. Préstamos hipotecarios.

Os debedores de préstamos hipotecarios concertados 
con anterioridade ao 1 de setembro de 2008, por importe 
inferior a 170.000 euros e exclusivamente para a adquisi-
ción de vivenda habitual, poderanse acoller ás medidas 
de apoio financeiro público previstas neste capítulo nos 
termos e cos requisitos previstos nel.

En todo caso, a aplicación destas medidas exixirá o 
acordo previo entre o interesado e a entidade de crédito 
acredora.

Mediante este acordo, os beneficiarios aceptarán os 
termos e efectos xurídicos das medidas financeiras deri-
vadas deste capítulo e, en particular, as obrigas fronte ao 
Estado que poidan derivar delas.

Artigo 4. Obxecto das medidas financeiras.

As medidas de apoio financeiro a que se refire o artigo 
anterior cubrirán un máximo do 50 por cento do importe 
das cotas mensuais que se xeren polo préstamo hipoteca-
rio entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 31 de decembro de 
2010, cun límite máximo de 500 euros mensuais.

No suposto de que existan varios debedores dun 
mesmo préstamo hipotecario, os mencionados límites do 
50 por cento da cota hipotecaria e 500 euros mensuais 
non poderán ser superados, mesmo cando máis dun 
deles reunise os requisitos necesarios para ser beneficia-
rio da medida.

As cantidades obxecto das medidas financeiras com-
pensaranse a partir do 1 de xaneiro de 2011 mediante o 
seu rateo entre as mensualidades que resten para a satis-
facción total do préstamo hipotecario cun límite máximo 
de 10 anos.

Artigo 5. Condicións para se acoller á medida.

1. Os debedores de préstamos hipotecarios a que se 
refire o artigo 3 deste real decreto deberán encontrarse 

nalgunha das seguintes situacións con anterioridade ao 1 
de xaneiro de 2010 para se poderen beneficiar das medi-
das establecidas neste capítulo:

a) Ser traballador por conta allea en situación legal 
de desemprego e atoparse nesta situación, polo menos, 
durante os tres meses inmediatamente anteriores á solici-
tude, así como ter dereito a prestacións por desemprego, 
contributivas ou non contributivas.

b) Ser traballador por conta propia que se vise obri-
gado a cesar na súa actividade económica, manténdose 
nesa situación de cesamento durante un período mínimo 
de tres meses.

c) Ser traballador por conta propia que acredite 
ingresos íntegros inferiores a tres veces o importe men-
sual do indicador público de renda de efectos múltiples 
durante, polo menos, tres mensualidades.

d) Ser pensionista de viuvez por falecemento acon-
tecido unha vez concertado o préstamo hipotecario e, en 
todo caso, en data posterior ao 1 de setembro de 2008.

2. En todo caso, será requisito imprescindible para 
se poder acoller á medida que o debedor non se atope en 
mora.

Artigo 6. Acreditación das condicións subxectivas.

1. A concorrencia das condicións sinaladas no artigo 
5 deste real decreto acreditarana os debedores dos prés-
tamos hipotecarios mediante a presentación ante a enti-
dade de crédito dos seguintes documentos, segundo 
corresponda:

a) No caso de situación legal de desemprego, 
mediante certificado expedido polo Servizo Público de 
Emprego Estatal.

b) No caso de cesamento de actividade dos traballa-
dores por conta propia, mediante certificado expedido 
pola Axencia Estatal da Administración Tributaria sobre a 
base da declaración de cesamento de actividade decla-
rada polo interesado.

c) No caso de traballadores por conta propia con 
ingresos inferiores a tres veces o importe mensual do 
indicador público de renda de efectos múltiples, mediante 
certificado da declaración responsable efectuada polo 
traballador ante a Axencia da Administración Tributaria.

d) No caso de viuvez, mediante certificado expedido 
polo correspondente organismo da Seguridade Social.

2. A falsidade nas declaracións previstas neste artigo 
determinará a perda dos dereitos do debedor hipotecario 
que poidan derivar das medidas previstas neste capítulo.

Artigo 7. Convenios coas entidades de crédito.

1. O ministro de Economía e Facenda instruirá o Ins-
tituto de Crédito Oficial para que concerte coas entidades 
de crédito os correspondentes convenios que prevexan 
as medidas de apoio financeiro para alcanzar os fins pre-
vistos neste capítulo. O Instituto de Crédito Oficial, de 
acordo coa súa normativa de actuación, xestionará as 
medidas previstas nos ditos convenios.

2. En todo caso, os convenios entre o ICO e as enti-
dades financeiras deberán determinar os seguintes 
aspectos:

a) Os instrumentos de canalización do apoio finan-
ceiro aos debedores hipotecarios.

b) As condicións financeiras dos instrumentos de 
apoio financeiro, tanto para as entidades de crédito coma 
para os debedores hipotecarios.

c) As garantías que se poderán vincular a eses ins-
trumentos, tanto por parte dos debedores hipotecarios 
coma das entidades financeiras e do ICO.



1698 Martes 23 decembro 2008 Suplemento núm. 16

d) Os mecanismos que o ICO poida poñer á disposi-
ción das entidades financeiras para cubrir os riscos resul-
tantes da concertación das medidas previstas neste capí-
tulo.

e) Os efectos derivados do incumprimento das obri-
gas do debedor hipotecario, durante o período de 2009 a 
2010 e durante o período de satisfacción das obrigas 
resultantes dos citados instrumentos.

CAPÍTULO III

Medidas en materia tributaria

Artigo 8. Modificación do Regulamento do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real 
decreto 439/2007, do 30 de marzo.

O Regulamento do imposto sobre a renda das persoas 
físicas, aprobado polo Real decreto 439/2007, do 30 de 
marzo, modifícase nos seguintes termos:

Un. O número 3 do artigo 11 queda redactado como 
segue:

«3. Para os efectos da redución prevista no 
artigo 18.2 da Lei do imposto, considerarase rende-
mento do traballo con período de xeración superior 
a dous anos e que non se obtén de forma periódica 
ou recorrente, o derivado da concesión do dereito 
de opción de compra sobre accións ou participa-
cións aos traballadores, cando se exerzan transcorri-
dos máis de dous anos desde a súa concesión se, 
ademais, non se conceden anualmente.»

Dous. O número 2 do artigo 62 queda redactado 
como segue:

«2. Sen prexuízo da posibilidade de apraza-
mento ou fraccionamento do pagamento prevista 
no artigo 65 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, 
xeral tributaria e desenvolvido nos artigos 44 e 
seguintes do Regulamento xeral de recadación, 
aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de 
xullo, o ingreso do importe resultante da autoliqui-
dación poderase fraccionar, sen xuro ou recarga 
ningunha, en dúas partes: a primeira, do 60 por 
cento do seu importe, no momento de presentar a 
declaración, e a segunda, do 40 por cento restante, 
no prazo que se determine segundo o establecido 
no número anterior.

Para gozar deste beneficio será necesario que a 
declaración se presente dentro do prazo establecido. 
Non se poderá fraccionar, segundo o procedemento 
establecido no parágrafo anterior, o ingreso das 
autoliquidacións complementarias.»

Tres. O artigo 86 queda redactado como segue:
«Artigo 86. Tipo de retención.

1. O tipo de retención, que se expresará con 
dous decimais, obterase multiplicando por 100 o 
cociente obtido de dividir a diferenza positiva entre 
o importe previo da retención e a contía da dedución 
por obtención de rendementos do traballo, prevista 
no número 1 do artigo 80 bis da Lei do imposto, pola 
contía total das retribucións a que se refire o artigo 
83.2 deste regulamento.

Entenderase por importe previo da retención o 
resultante de aplicar o tipo previo de retención á 
contía total das retribucións a que se refire o artigo 
83.2 deste regulamento.

O tipo previo de retención será o resultante de 
multiplicar por 100 o cociente obtido de dividir a 
cota de retención pola contía total das retribucións a 
que se refire o artigo 83.2 deste regulamento, que se 

expresará en números enteiros. Nos casos en que o 
tipo previo de retención non sexa un número 
enteiro, arredondarase por defecto se o primeiro 
decimal é inferior a cinco, e por exceso cando sexa 
igual ou superior a cinco.

Cando for cero ou negativa a diferenza entre a 
base para calcular o tipo de retención e o mínimo 
persoal e familiar para calcular o tipo de retención, 
ou a diferenza entre o importe previo da retención e 
a contía da dedución por obtención de rendementos 
do traballo a que se refire o número 1 do artigo 80 
bis do imposto, o tipo de retención será cero.

Cando a contía total das retribucións a que se 
refire o artigo 83.2 deste regulamento sexa inferior a 
33.007,2 euros e o contribuínte, de acordo co dis-
posto no artigo 88.1 deste regulamento, comunicase 
ao seu pagador que destina cantidades para a 
adquisición ou rehabilitación da súa vivenda habi-
tual utilizando financiamento alleo, polas cales vaia 
ter dereito á dedución por investimento en vivenda 
habitual regulado no artigo 68.1 da Lei do imposto, 
o tipo de retención reducirase en dous enteiros, sen 
que poida resultar negativo como consecuencia de 
tal minoración.

2. O tipo de retención resultante do disposto 
no número anterior non poderá ser inferior ao 2 por 
cento cando se trate de contratos ou relacións de 
duración inferior ao ano, nin inferior ao 15 por cento 
cando os rendementos do traballo deriven de rela-
cións laborais especiais de carácter dependente. As 
citadas porcentaxes serán o 1 por cento e o 8 por 
cento, respectivamente, cando se trate de rende-
mentos do traballo obtidos en Ceuta e Melilla que se 
beneficien da dedución prevista no artigo 68.4 da Lei 
do imposto.

Non obstante, non serán de aplicación os tipos 
mínimos do 8 e do 15 por cento de retención a que 
se refire o parágrafo anterior aos rendementos obti-
dos polos penados nas institucións penitenciarias 
nin aos rendementos derivados de relacións labo-
rais de carácter especial que afecten persoas con 
discapacidade.»

Catro. O artigo 87 queda redactado como segue:
«Artigo 87. Regularización do tipo de retención.

1. Procederá regularizar o tipo de retención nos 
supostos a que se refire o número 2 seguinte e leva-
rase a cabo na forma prevista no número 3 e seguin-
tes deste artigo.

2. Procederá regularizar o tipo de retención nas 
seguintes circunstancias:

1.º Se ao concluír o período inicialmente pre-
visto nun contrato ou relación o traballador conti-
nuase prestando os seus servizos ao mesmo empre-
gador ou volvese facelo dentro do ano natural.

2.º Se con posterioridade á suspensión do 
cobramento de prestacións por desemprego se rei-
niciase o dereito ou se pasase a percibir o subsidio 
por desemprego, dentro do ano natural.

3.º Cando en virtude de normas de carácter 
xeral ou da normativa sectorial aplicable, ou como 
consecuencia do ascenso, promoción ou descenso 
de categoría do traballador ou, por calquera outro 
motivo, se produzan durante o ano variacións na 
contía das retribucións ou dos gastos deducibles 
que se tivesen en conta para a determinación do 
tipo de retención que se viña aplicando ata ese 
momento. En particular, cando varíe a contía total 
das retribucións superando o importe máximo esta-
blecido para tal efecto no último parágrafo do artigo 
86.1 deste regulamento.
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4.º Se ao cumprir os sesenta e cinco anos o 
traballador continuase ou prolongase a súa activi-
dade laboral.

5.º Se no curso do ano natural o pensionista 
comezase a percibir novas pensións ou haberes 
pasivos que se engadisen aos que xa viñese perci-
bindo, ou aumentase o importe destas últimas.

6.º Cando o traballador traslade a súa residen-
cia habitual a un novo municipio e resulte de aplica-
ción o incremento na redución por obtención de 
rendementos do traballo previsto no artigo 20.2.b) 
de Lei do imposto, por se dar un suposto de mobili-
dade xeográfica.

7.º Se no curso do ano natural se producise un 
aumento no número de descendentes ou unha 
variación nas súas circunstancias, sobreviñese a 
condición de persoa con discapacidade ou aumen-
tase o grao de minusvalidez no perceptor de rendas 
de traballo ou nos seus descendentes, sempre que 
as ditas circunstancias determinasen un aumento 
no mínimo persoal e familiar para calcular o tipo de 
retención.

8.º Cando por resolución xudicial o perceptor 
de rendementos do traballo quedase obrigado a 
satisfacer unha pensión compensatoria ao seu 
cónxuxe ou anualidades por alimentos en favor dos 
fillos, sempre que o importe destas últimas sexa 
inferior á base para calcular o tipo de retención.

9.º Se no curso do ano natural o cónxuxe do 
contribuínte obtivese rendas superiores a 1.500 
euros anuais, excluídas as exentas.

10.º Cando no curso do ano natural o contri-
buínte cambiase a súa residencia habitual de Ceuta 
ou Melilla, Navarra ou os territorios históricos do 
País Vasco ao resto do territorio español ou do resto 
do territorio español ás cidades de Ceuta ou Melilla, 
ou cando o contribuínte adquira a súa condición por 
cambio de residencia.

11.º Se no curso do ano natural se producise 
unha variación no número ou nas circunstancias 
dos ascendentes que dese lugar a unha variación no 
mínimo persoal e familiar para calcular o tipo de 
retención.

12.º Se no curso do ano natural o contribuínte 
destinase cantidades á adquisición ou rehabilitación 
da súa vivenda habitual, utilizando financiamento 
alleo, polas cales vaia ter dereito á dedución por 
investimento en vivenda habitual regulado no artigo 
68.1 da Lei do imposto determinante dunha redu-
ción no tipo de retención ou comunicase posterior-
mente a non procedencia desta redución.

3. A regularización do tipo de retención leva-
rase a cabo do seguinte modo:

a) Procederase a calcular un novo importe pre-
vio da retención a que se refire o artigo 86 deste 
regulamento, de acordo co procedemento estable-
cido no artigo 82 deste regulamento, tendo en conta 
as circunstancias que motivan a regularización.

b) Este novo importe previo da retención mino-
rarase na contía da dedución por obtención de ren-
dementos do traballo a que se refire o número 1 do 
artigo 80 bis da Lei do imposto, así como na contía 
das retencións e ingresos á conta practicados ata 
ese momento.

No suposto de se ter reducido previamente o 
tipo de retención por aplicación do disposto no 
último parágrafo do número 1 do artigo 86 deste 
regulamento, tomarase por contía das retencións e 
ingresos á conta practicados ata ese momento a que 
resultase de non tomar en consideración a dita 
minoración.

No suposto de contribuíntes que adquiran a súa 
condición por cambio de residencia, do novo 
importe previo da retención minorarase a contía da 
dedución por obtención de rendementos do traballo 
a que se refire o número 1 do artigo 80 bis da Lei do 
imposto, e as retencións e ingresos á conta do 
imposto sobre a renda de non-residentes practica-
das durante o período impositivo en que se produza 
o cambio de residencia, así como as cotas satisfeitas 
por este imposto xeradas durante o período imposi-
tivo en que se produza o cambio de residencia.

c) O novo tipo de retención obterase multipli-
cando por 100 o cociente obtido de dividir a dife-
renza resultante da letra b) anterior entre a contía 
total das retribucións a que se refire o artigo 83.2 
deste regulamento que resten ata o final do ano e 
expresarase con dous decimais.

Cando fose cero ou negativa a diferenza entre a 
base para calcular o tipo de retención e o mínimo 
persoal e familiar para calcular o tipo de retención, 
ou a diferenza entre o novo importe previo da reten-
ción e a contía da dedución por obtención de rende-
mentos do traballo a que se refire o número 1 do 
artigo 80 bis da Lei do imposto, o tipo de retención 
será cero.

Neste caso non procederá restitución das reten-
cións anteriormente practicadas, sen prexuízo de 
que o perceptor solicite posteriormente, cando pro-
ceda, a devolución de acordo co previsto na Lei do 
imposto.

O disposto neste parágrafo entenderase sen 
prexuízo dos mínimos de retención previstos no 
artigo 86.2 deste regulamento.

No suposto previsto no último parágrafo do 
número 1 do artigo 86 deste regulamento, o novo 
tipo de retención reducirase en dous enteiros, sen 
que poida resultar negativo como consecuencia de 
tal minoración.

4. Os novos tipos de retención aplicaranse a 
partir da data en que se produzan as variacións a 
que se refiren os números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do 
número 2 deste artigo e a partir do momento en que 
o perceptor dos rendementos do traballo comuni-
que ao pagador as variacións a que se refiren os 
números 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º do dito 
número, sempre e cando tales comunicacións se 
produzan con, polo menos, cinco días de antelación 
á confección das correspondentes nóminas, sen 
prexuízo das responsabilidades en que o perceptor 
puider incorrer cando a falta de comunicación das 
ditas circunstancias determine a aplicación dun tipo 
inferior ao que corresponda, nos termos previstos 
no artigo 107 da Lei do imposto.

A regularización a que se refire este artigo pode-
rase realizar, á opción do pagador, a partir do día 1 
dos meses de abril, xullo e outubro, respecto das 
variacións que, respectivamente, se producisen nos 
trimestres inmediatamente anteriores a estas datas.

5. O tipo de retención, calculado de acordo co 
procedemento previsto no artigo 82 deste regula-
mento, non se poderá incrementar cando se efec-
túen regularizacións por circunstancias que exclusi-
vamente determinen unha diminución da diferenza 
positiva entre a base para calcular o tipo de reten-
ción e o mínimo persoal e familiar para calcular o 
tipo de retención ou por quedar obrigado o percep-
tor por resolución xudicial a satisfacer anualidades 
por alimentos en favor dos fillos e resulte aplicable 
o previsto no número 2 do artigo 85 deste regula-
mento.

Así mesmo, nos supostos de regularización por 
circunstancias que determinen exclusivamente un 
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aumento da diferenza positiva entre a base para cal-
cular o tipo de retención e o mínimo persoal e fami-
liar para calcular o tipo de retención previa á regula-
rización, o novo tipo de retención aplicable non 
poderá determinar un incremento do importe das 
retencións superior á variación producida na dita 
magnitude.

En ningún caso, cando se produzan regulariza-
cións, o novo tipo de retención aplicable poderá ser 
superior ao 43 por cento. A citada porcentaxe será o 
22 por cento cando a totalidade dos rendementos do 
traballo se obtivesen en Ceuta e Melilla e se benefi-
cien da dedución prevista no artigo 68.4 da Lei do 
imposto.»

Cinco. O artigo 88 queda redactado como segue:
«Artigo 88. Comunicación de datos do perceptor 

de rendas do traballo ao seu pagador.
1. Os contribuíntes deberán comunicar ao 

pagador a situación persoal e familiar que inflúe no 
importe excepcionado de reter, na determinación do 
tipo de retención ou nas regularizacións deste, e o 
pagador quedará obrigado, así mesmo, a conservar 
a comunicación debidamente asinada.

Para os efectos de poder aplicar a redución do 
tipo de retención prevista no último parágrafo do 
artigo 86.1 deste regulamento, o contribuínte deberá 
comunicar ao pagador que está a destinar cantida-
des para a adquisición ou rehabilitación da súa 
vivenda habitual, utilizando financiamento alleo, 
polas cales vaia ter dereito á dedución por investi-
mento en vivenda habitual regulada no artigo 68.1 
da Lei do imposto, e queda igualmente obrigado o 
pagador a conservar a comunicación debidamente 
asinada.

No suposto de que o contribuínte perciba rende-
mentos do traballo procedentes de forma simultá-
nea de dous ou máis pagadores, soamente poderá 
efectuar a comunicación a que se refire o parágrafo 
anterior cando a contía total das retribucións corres-
pondente a todos eles sexa inferior a 33.007,2 euros. 
No suposto de que os rendementos do traballo se 
perciban de forma sucesiva de dous ou máis paga-
dores, só se poderá efectuar a comunicación cando 
a contía total da retribución sumada á dos pagado-
res anteriores sexa inferior a 33.007,2 euros.

En ningún caso procederá a práctica desta 
comunicación cando as cantidades se destinen á 
construción ou ampliación da vivenda nin a contas 
vivenda.

O contido das comunicacións axustarase ao 
modelo que se aprobe por resolución do Departa-
mento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria.

2. A falta de comunicación ao pagador destas 
circunstancias persoais e familiares ou da súa varia-
ción determinará que aquel aplique o tipo de reten-
ción correspondente sen ter en conta as ditas cir-
cunstancias, sen prexuízo das responsabilidades en 
que o perceptor puidese incorrer cando a falta de 
comunicación das ditas circunstancias determine a 
aplicación dun tipo inferior ao que corresponda, nos 
termos previstos no artigo 107 da Lei do imposto.

3. A comunicación de datos a que se refire o 
número anterior deberase efectuar con anteriori-
dade ao día primeiro de cada ano natural ou do ini-
cio da relación, considerando a situación persoal e 
familiar que previsiblemente vaia existir nestas dúas 
últimas datas, sen prexuízo de que, de non subsistir 
aquela situación nas datas sinaladas, se proceda a 
comunicar a súa variación ao pagador. Non será 
preciso reiterar en cada exercicio a comunicación de 

datos ao pagador mentres non varíen as circunstan-
cias persoais e familiares do contribuínte.

A comunicación a que se refire o segundo pará-
grafo do número 1 deste artigo poderase efectuar a 
partir do momento en que o contribuínte destine 
cantidades para a adquisición ou rehabilitación da 
súa vivenda habitual utilizando financiamento alleo 
e producirá efectos a partir da data da comunica-
ción, sempre e cando resten, polo menos, cinco días 
para a confección das correspondentes nóminas. 
Non será preciso reiterar en cada exercicio a comu-
nicación mentres non se produzan variacións nos 
datos inicialmente comunicados.

4. As variacións nas circunstancias persoais e 
familiares que se produzan durante o ano e que 
supoñan un menor tipo de retención poderán ser 
comunicadas para os efectos da regularización pre-
vista no artigo 87 deste regulamento e producirán 
efectos a partir da data da comunicación, sempre e 
cando resten, polo menos, cinco días para a confec-
ción das correspondentes nóminas.

Cando se produzan variacións nas circunstan-
cias persoais e familiares que supoñan un maior 
tipo de retención ou deixe de subsistir a circunstan-
cia a que se refire o segundo parágrafo ou se supere 
a contía a que se refire o terceiro parágrafo, ambos 
os dous do número 1 deste artigo, o contribuínte 
deberá comunicalo para os efectos da regulariza-
ción prevista no artigo 87 deste regulamento no 
prazo de dez días desde que tales situacións se pro-
duzan e teranse en conta na primeira nómina que se 
confeccione con posterioridade a esa comunicación, 
sempre e cando resten, polo menos, cinco días para 
a confección da nómina.

5. Os contribuíntes poderán solicitar en cal-
quera momento dos seus correspondentes pagado-
res a aplicación de tipos de retención superiores aos 
que resulten do previsto nos artigos anteriores, con-
forme as seguintes normas:

a) A solicitude realizarase por escrito ante os 
pagadores, os cales estarán obrigados a atender as 
solicitudes que se lles formulen, polo menos, con 
cinco días de antelación á confección das correspon-
dentes nóminas.

b) O novo tipo de retención solicitado aplica-
rase, como mínimo, ata o final do ano e, mentres 
non renuncie por escrito á citada porcentaxe ou non 
solicite un tipo de retención superior, durante os 
exercicios sucesivos, salvo que se produza variación 
das circunstancias que determine un tipo superior.

6. O pagador deberá conservar, á disposición 
da Administración tributaria, os documentos ache-
gados polo contribuínte para xustificar a situación 
persoal e familiar.»

Seis. O número 2 do artigo 108 queda redactado 
como segue:

«2. O retedor ou obrigado a ingresar á conta 
deberá presentar nos primeiros vinte días naturais 
do mes de xaneiro unha declaración anual das 
retencións e ingresos á conta efectuados. Non obs-
tante, no caso de que esta declaración se presente 
en soporte directamente lexible por ordenador ou 
fose xerado mediante a utilización, exclusivamente, 
dos correspondentes módulos de impresión desen-
volvidos, para estes efectos, pola Administración 
tributaria, o prazo de presentación será o compren-
dido entre o 1 de xaneiro e o 31 de xaneiro do ano 
seguinte a aquel a que corresponde a declaración.

Nesta declaración, ademais dos seus datos de 
identificación, poderase exixir que conste unha rela-
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ción nominativa dos perceptores cos seguintes 
datos:

a) Nome e apelidos.
b) Número de identificación fiscal.
c) Renda obtida, con indicación da identifica-

ción, descrición e natureza dos conceptos, así como 
do exercicio en que a dita renda se xerase, incluíndo 
as rendas non sometidas a retención ou ingreso á 
conta por razón da súa contía, así como as axudas 
de custo exceptuadas de gravame e as rendas exen-
tas.

d) Reducións aplicadas conforme o previsto 
nos artigos 18, números 2 e 3, 26.2 e disposicións 
transitorias décimo primeira e décimo segunda da 
Lei do imposto.

e) Gastos deducibles a que se refiren os artigos 
19.2 e 26.1.a) da Lei do imposto, con excepción das 
cotas satisfeitas a sindicatos e colexios profesionais 
e os de defensa xurídica, sempre que fosen deduci-
dos polo pagador dos rendementos satisfeitos.

f) Circunstancias persoais e familiares e 
importe das reducións que fosen tidas en conta polo 
pagador para a aplicación da porcentaxe de reten-
ción correspondente.

g) Importe das pensións compensatorias entre 
cónxuxes e anualidades por alimentos que se tive-
ron en conta para a práctica das retencións.

h) Que o contribuínte lle comunicou que está a 
destinar cantidades para a adquisición ou rehabilita-
ción da súa vivenda habitual utilizando financia-
mento alleo, polas cales vaia ter dereito á dedución 
por investimento en vivenda habitual regulada no 
artigo 68.1 da Lei do imposto.

i) Retención practicada ou ingreso á conta efec-
tuado.

j) Cantidades reintegradas ao pagador proce-
dentes de rendas xeradas en exercicios anteriores.

Ás mesmas obrigas establecidas nos parágrafos 
anteriores estarán suxeitas as entidades domicilia-
das residentes ou representantes en España, que 
paguen por conta allea rendas suxeitas a retención 
ou que sexan depositarias ou xestionen o cobra-
mento das rendas de valores.»

Sete. O artigo 110 queda redactado como segue:
«Artigo 110. Importe do fraccionamento.

1. Os contribuíntes a que se refire o artigo ante-
rior ingresarán, en cada prazo, as cantidades seguin-
tes:

a) Polas actividades que estivesen no método 
de estimación directa, en calquera das súas modali-
dades, o 20 por cento do rendemento neto corres-
pondente ao período de tempo transcorrido desde o 
primeiro día do ano ata o último día do trimestre a 
que se refire o pagamento fraccionado.

Da cantidade resultante por aplicación do dis-
posto nesta letra deduciranse os pagamentos frac-
cionados que, en relación con estas actividades, 
correspondería ingresar nos trimestres anteriores 
do mesmo ano se non se aplicase o disposto na letra 
c) do número 3 deste artigo.

b) Polas actividades que estivesen no método 
de estimación obxectiva, o 4 por cento dos rende-
mentos netos resultantes da aplicación do dito 
método en función dos datos base do primeiro día 
do ano a que se refire o pagamento fraccionado ou, 
no caso de inicio de actividades, do día en que estas 
comezasen.

Non obstante, no suposto de actividades que 
teñan só unha persoa asalariada, a porcentaxe ante-
rior será o 3 por cento, e no suposto de que non 

dispoña de persoal asalariado a dita porcentaxe 
será o 2 por cento.

Cando algún dos datos base non se puidese 
determinar o primeiro día do ano, tomarase, para os 
efectos do pagamento fraccionado, o correspon-
dente ao ano inmediato anterior. No suposto de que 
non se puidese determinar ningún dato base, o 
pagamento fraccionado consistirá no 2 por cento do 
volume de vendas ou ingresos do trimestre.

c) Tratándose de actividades agrícolas, gandei-
ras, forestais ou pesqueiras, calquera que fose o 
método de determinación do rendemento neto, o 2 
por cento do volume de ingresos do trimestre, 
excluídas as subvencións de capital e as indemniza-
cións.

2. As porcentaxes sinaladas no número ante-
rior dividiranse entre dous para as actividades eco-
nómicas que teñan dereito á dedución na cota pre-
vista no artigo 68.4 da Lei do imposto.

3. Da cantidade resultante por aplicación do 
disposto nos números anteriores poderanse dedu-
cir, de ser o caso:

a) As retencións practicadas e os ingresos á 
conta efectuados correspondentes ao período de 
tempo transcorrido desde o primeiro día do ano ata 
o último día do trimestre a que se refire o paga-
mento fraccionado, cando se trate de:

1.º Actividades profesionais que determinen o 
seu rendemento neto polo método de estimación 
directa, en calquera das súas modalidades.

2.º  Arrendamento de inmobles urbanos que 
constitúa actividade económica.

3.º  Cesión do dereito á explotación da imaxe 
ou do consentimento ou autorización para a súa uti-
lización que constitúa actividade económica, e 
demais rendas previstas no artigo 75.2.b) deste 
regulamento.

b) As retencións practicadas e os ingresos á 
conta efectuados conforme o disposto nos artigos 
95 e 104 deste regulamento correspondentes ao tri-
mestre, cando se trate de:

1.º Actividades económicas que determinen o 
seu rendemento neto polo método de estimación 
obxectiva. Non obstante, cando o importe das reten-
cións e ingresos á conta soportados no trimestre 
sexa superior á cantidade resultante por aplicación 
do disposto nas letras b) e c) do número 1 anterior, 
así como, se é o caso, do disposto no número 2 
anterior, poderase deducir esa diferenza en calquera 
dos seguintes pagamentos fraccionados correspon-
dentes ao mesmo período impositivo cuxo importe 
positivo o permita e ata o límite máximo do dito 
importe.

2.º Actividades agrícolas, gandeiras ou fores-
tais non incluídas no número 1.º anterior.

c) O importe obtido de dividir a contía da dedu-
ción por obtención de rendementos do traballo ou 
de actividades económicas prevista no número 1 do 
artigo 80 bis da Lei do imposto entre catro. Non obs-
tante, cando este importe sexa superior á cantidade 
resultante por aplicación do disposto nos números 
anteriores e nas letras a) e b) deste número, a dife-
renza poderase deducir en calquera dos seguintes 
pagamentos fraccionados correspondentes ao 
mesmo período impositivo cuxo importe positivo o 
permita e ata o límite máximo do dito importe.

A minoración prevista nesta letra non resultará 
de aplicación a partir do primeiro trimestre en que 
os contribuíntes perciban rendementos do traballo 
aos cales resulte de aplicación o procedemento 
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xeral de retención previsto no artigo 82 deste regu-
lamento, sempre que a contía total da retribución a 
que se refire o artigo 83.2 deste regulamento sexa 
superior a 10.000 euros anuais.

d) Cando os contribuíntes destinen cantidades 
para a adquisición ou rehabilitación da súa vivenda 
habitual utilizando financiamento alleo, polas cales 
vaian ter dereito á dedución por investimento en 
vivenda habitual regulada no artigo 68.1 da Lei do 
imposto, as contías que se citan a continuación:

1.º Tratándose de contribuíntes que exerzan 
actividades que estivesen no método de estimación 
directa, en calquera das súas modalidades, cuxos 
rendementos íntegros previsibles do período impo-
sitivo sexan inferiores a 33.007,20 euros, poderase 
deducir o 2 por cento do rendemento neto corres-
pondente ao período de tempo transcorrido desde o 
primeiro día do ano ata o último día do trimestre a 
que se refire o pagamento fraccionado.

Para estes efectos consideraranse como rende-
mentos íntegros previsibles do período impositivo 
os que resulten de elevar ao ano os rendementos 
íntegros correspondentes ao primeiro trimestre.

En ningún caso se poderá practicar unha dedu-
ción por importe superior a 660,14 euros en cada 
trimestre.

2.º Tratándose de contribuíntes que exerzan 
actividades que estivesen no método de estimación 
obxectiva cuxos rendementos netos resultantes da 
aplicación do dito método, en función dos datos 
base do primeiro día do ano a que se refire o paga-
mento fraccionado ou, no caso de inicio de activida-
des, do día en que estas comezasen, sexan inferio-
res a 33.007,20 euros, poderase deducir o 0,5 por 
cento dos citados rendementos netos. Non obs-
tante, cando non se puidese determinar ningún dato 
base aplicarase a dedución prevista no número 3.º 
desta letra sobre o volume de vendas ou ingresos 
do trimestre.

3.º Tratándose de contribuíntes que exerzan 
actividades agrícolas, gandeiras, forestais ou pes-
queiras, calquera que fose o método de determina-
ción do rendemento neto, cuxo volume previsible 
de ingresos do período impositivo, excluídas as sub-
vencións de capital e as indemnizacións, sexa infe-
rior a 33.007,20 euros, poderase deducir o 2 por 
cento do volume de ingresos do trimestre, excluídas 
as subvencións de capital e as indemnizacións.

Para estes efectos considerarase como volume 
previsible de ingresos do período impositivo o 
resultado de elevar ao ano o volume de ingresos do 
primeiro trimestre, excluídas as subvencións de 
capital e as indemnizacións.

En ningún caso se poderá practicar unha dedu-
ción por un importe acumulado no período imposi-
tivo superior a 660,14 euros.

As deducións previstas nesta letra d) non resul-
tarán de aplicación cando os contribuíntes exerzan 
dúas ou máis actividades comprendidas en ordinais 
distintos, nin cando perciban rendementos do traba-
llo e efectuasen ao seu pagador a comunicación a 
que se refire o parágrafo segundo de artigo 88.1 
deste regulamento, nin cando as cantidades se des-
tinen á construción ou ampliación da vivenda nin a 
contas vivenda.

4. Os contribuíntes poderán aplicar en cada un 
dos pagamentos fraccionados porcentaxes superio-
res ás indicadas.»

Oito. Engádese unha disposición transitoria novena 
coa seguinte redacción:

«Disposición transitoria novena. Ampliación do 
prazo de dous anos para transmitir a vivenda 
habitual para os efectos da exención por rein-
vestimento, cando previamente se adquirise 
outra vivenda nos exercicios 2006, 2007 e 2008.
Naqueles casos en que se adquirise unha nova 

vivenda previamente á transmisión da súa vivenda 
habitual e a dita adquisición tivese lugar durante os 
exercicios 2006, 2007 ou 2008, o prazo de dous anos 
a que se refire o último parágrafo do número 2 do 
artigo 41 deste regulamento para a transmisión da 
vivenda habitual ampliarase ata o día 31 de decem-
bro de 2010.

Nos casos anteriores, entenderase que o contri-
buínte está a transmitir a súa vivenda habitual cando 
se cumpra o establecido no número 4 do artigo 54 
deste regulamento, así como cando a vivenda que 
se transmite deixase de ter a consideración de 
vivenda habitual por trasladar a súa residencia habi-
tual á nova vivenda en calquera momento posterior 
á adquisición desta última. »

Nove. Engádese unha disposición transitoria décima 
coa seguinte redacción:

«Disposición transitoria décima. Ampliación do 
prazo de contas vivenda.
1. Os saldos das contas vivenda a que se refire 

o artigo 56 deste regulamento existentes no 
momento do vencemento do prazo de catro anos 
desde a súa apertura e que pola finalización do 
citado prazo se debesen destinar á primeira adquisi-
ción ou rehabilitación da vivenda habitual do contri-
buínte no período comprendido entre o día 1 de 
xaneiro de 2008 e o día 30 de decembro de 2010, 
poderanse destinar á dita finalidade ata o día 31 de 
decembro de 2010 sen que iso implique a perda do 
dereito á dedución por investimento en vivenda 
habitual.

Cando o citado prazo de catro anos vencese no 
período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 
2008 e a entrada en vigor deste real decreto e o titu-
lar da conta vivenda dispuxese entre tales datas, 
con anterioridade á dita entrada en vigor, do saldo 
da conta a que se refire o parágrafo anterior para 
fins distintos á primeira adquisición ou rehabilita-
ción da vivenda habitual, a ampliación do prazo 
establecida no parágrafo anterior estará condicio-
nada á reposición das cantidades dispostas entre 
tales datas, na conta vivenda antiga ou nunha nova, 
no caso de ter cancelado a conta anterior. Esta repo-
sición deberase efectuar antes do 31 de decembro 
de 2008.

2. En ningún caso as cantidades que se deposi-
ten nas contas vivenda unha vez que transcorrese o 
prazo de catro anos desde a súa apertura darán 
dereito á aplicación da dedución por investimento 
en vivenda habitual.»

Disposición adicional única. Determinación do rende-
mento neto na modalidade simplificada do método de 
estimación directa nas actividades agrícolas e gandei-
ras durante os anos 2008 e 2009.

Con efectos exclusivos durante os anos 2008 e 2009, 
para a determinación do rendemento neto das activida-
des agrícolas e gandeiras na modalidade simplificada do 
método de estimación directa, e para os efectos previstos 
na regra 2.ª do artigo 30 do Regulamento do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real 
decreto 439/2007, do 30 de marzo, o conxunto das provi-
sións deducibles e os gastos de difícil xustificación cuan-
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tificarase aplicando a porcentaxe do 10 por cento sobre o 
rendemento neto, excluído este concepto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

1. Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao 
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

2. Non obstante o disposto no número anterior:
a) O número un do artigo 8 deste real decreto resul-

tará de aplicación ao período impositivo 2008 e exercicios 
anteriores non prescritos.

b) Os números dous a sete do artigo 8 deste real 
decreto resultarán de aplicación a partir do 1 de xaneiro 
de 2009.

c) Os números oito e nove do artigo 8 e a disposición 
adicional única deste real decreto resultarán de aplicación 
a partir do 1 de xaneiro de 2008.

Dado en Madrid o 28 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

XEFATURA DO ESTADO
 19660 LEI ORGÁNICA 2/2008, do 4 de decembro, de 

modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de 
xullo, do poder xudicial, complementaria da 
Lei para a execución na Unión Europea de 
resolucións que impoñan sancións pecunia-
rias. («BOE» 293, do 5-12-2008.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei 
orgánica:

PREÁMBULO

A Lei 1/2008, para a execución na Unión Europea de 
resolucións que impoñan sancións pecuniarias, establece 
no artigo 4 a competencia dos xuíces do Penal para a 
adopción das medidas previstas na dita lei cando España 
sexa Estado de execución das resolucións obxecto de tal 
regulación. Por este motivo, é necesario modificar a Lei 
orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que enu-
mera as competencias dos órganos xurisdicionais.

Así, débese, en primeiro lugar, engadir no número 2 
do artigo 89 bis da dita lei a atribución aos xulgados do 
Penal da competencia para o cumprimento das resolu-
cións que impoñan sancións pecuniarias pola comisión 
de infraccións.

Esta nova competencia obriga tamén a modificar o 
número segundo do artigo 65 da Lei orgánica do poder 
xudicial que ata agora atribuía á Sala do Penal da Audien-
cia Nacional a execución de sentenzas ditadas por tribu-
nais estranxeiros. Coa aprobación da Lei 1/2008, para a 
execución na Unión Europea de resolucións que impoñan 
sancións pecuniarias, débese observar, no dito artigo, a 
posibilidade de que se poida encomendar a execución de 
determinadas resolucións procedentes das autoridades 

competentes doutros Estados membros a outros órganos 
xudiciais.

Artigo único. Modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 
de xullo, do poder xudicial.

A Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, 
queda modificada como segue:

Un. Modifícase o número 2.° do artigo 65, que queda 
redactado do seguinte modo:

«2.° Dos procedementos penais iniciados no 
estranxeiro, da execución das sentenzas ditadas por 
tribunais estranxeiros ou do cumprimento de pena 
de prisión imposta por tribunais estranxeiros, cando 
en virtude dun tratado internacional corresponda a 
España a continuación dun procedemento penal 
iniciado no estranxeiro, a execución dunha sentenza 
penal estranxeira ou o cumprimento dunha pena ou 
medida de seguridade privativa de liberdade, agás 
naqueles casos en que esta lei atribúa algunha des-
tas competencias a outro órgano xurisdicional 
penal.»

Dous. Engádese un novo parágrafo ao final do 
número 2 do artigo 89 bis, coa seguinte redacción:

«Corresponde, así mesmo, aos xulgados do 
Penal a execución das sentenzas ditadas en causas 
por delito polos xulgados de Instrución, e o recoñe-
cemento e execución das resolucións que impoñan 
sancións pecuniarias transmitidas polas autorida-
des competentes doutros Estados membros da 
Unión Europea, cando estas se deban cumprir en 
territorio español.»

Tres. Engádese un novo parágrafo ao final do 
número 3 do artigo 89 bis, coa seguinte redacción:

«Corresponde, así mesmo, aos xulgados cen-
trais do Penal a execución das sentenzas ditadas en 
causas por delito polos xulgados centrais de Instru-
ción.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei orgánica entrará en vigor aos vinte días 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 orgánica.

Madrid, 4 de decembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19661 LEI 1/2008, para a execución na Unión Europea 
de resolucións que impoñan sancións pecunia-
rias. («BOE» 293, do 5-12-2008.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei:


