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 19173 ORDRE EHA/3398/2006, de 26 d’octubre, per la 
qual es dicten mesures per a l’impuls i l’homo-
geneïtzació de determinats aspectes en relació 
amb la presentació de declaracions tributàries 
per via telemàtica, es modifiquen determina-
des normes de presentació dels models de 
declaració 182, 184, 188 i 296, i es modifica el 
model de declaració 187, «Declaració informa-
tiva d’accions i participacions representatives 
del capital o del patrimoni de les institucions 
d’inversió col·lectiva i resum anual de retenci-
ons i ingressos a compte en relació amb les 
rendes o guanys patrimonials obtinguts com a 
conseqüència de les transmissions o reembor-
saments d’aquestes accions i participacions». 
(«BOE» 264, de 4-11-2006.)

Aquests últims anys l’Agència Tributària ha prestat 
una especial atenció a les possibilitats que ofereixen les 
noves tecnologies per facilitar als ciutadans el compli-
ment voluntari de les obligacions tributàries. En aquest 
sentit, els èxits que s’han assolit han estat notables, espe-
cialment des de la promulgació del Reial decret 263/1996, 
de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècni-
ques electròniques, informàtiques i telemàtiques per a 
l’Administració General de l’Estat, dictat en desplegament 
del que disposa l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

En aquesta mateixa línia, l’article 96 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, amb caràcter gene-
ral, compromet l’Administració tributària perquè promo-
gui la utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics necessaris per a l’exercici de la 
seva activitat i de les seves competències, i apunta que 
quan sigui compatible amb els mitjans tècnics de què dis-
posi, els ciutadans s’hi poden relacionar per exercir els 
seus drets i complir les seves obligacions a través 
d’aquestes tècniques i mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics amb les garanties i els requisits previstos en 
cada procediment.

Des de 1998, any en què va començar la presentació 
de declaracions tributàries a través d’Internet, s’ha incre-
mentat de mica en mica el nombre de declaracions i auto-
liquidacions susceptibles de presentació per aquesta via, 
en la mesura que ho han permès els recursos tècnics i 
humans de l’Agència Tributària que actualment abasta la 
pràctica totalitat d’aquestes.

Amb la finalitat d’agilitar i facilitar al màxim als obli-
gats tributaris el compliment de les seves obligacions i, 
en particular, el pagament, aquesta Ordre, com a mitjà de 
pagament dels deutes tributaris resultants de determina-
des declaracions que es presentin per via telemàtica dins 
els terminis reglamentaris, estén la domiciliació bancària 
dels deutes esmentats a les entitats de crèdit que actuïn 
com a col·laboradores en la gestió recaptadora, als obli-
gats tributaris que no tinguin la consideració de gran 
empresa. Aquest procediment de la domiciliació bancària 
es fonamenta en l’article 34 del Reglament general de 
recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de 
juliol, que a l’apartat 1 estableix que el pagament en efec-
tiu dels deutes tributaris es pot fer, entre altres mitjans, a 
través de la domiciliació bancària a què es refereix l’arti-
cle 38 del reglament esmentat.

Amb aquest mateix propòsit, s’eliminen determina-
des restriccions existents a la presentació de declaracions 
per via telemàtica en els casos en què estiguin establertes 
a les normes reguladores de presentació; d’una banda, 
s’amplia d’un any a quatre el període de temps, a comptar 
de l’inici del termini de presentació de cada declaració, en 
què les declaracions esmentades es poden presentar per 

via telemàtica i es modifica el moment des del qual es 
comencen a comptar els quatre anys i, d’altra banda, s’eli-
mina la impossibilitat de presentar declaracions per la via 
telemàtica quan els obligats tributaris hagin d’adjuntar-hi 
la documentació addicional que s’exigeixen en els matei-
xos models de declaració o qualssevol documents, sol-
licituds o manifestacions d’opcions no previstes en 
aquests models; en aquest últim cas els documents s’han 
de presentar en forma de documents electrònics en el 
registre telemàtic general de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària.

Amb la finalitat d’homogeneïtzar el sistema de pre-
sentació telemàtica de declaracions, s’amplia, amb caràc-
ter general, el termini de transmissió telemàtica de decla-
racions amb resultat a ingressar, quan hi hagi raons 
fonamentades de caràcter tècnic que n’impedeixin la pre-
sentació en la mateixa data de l’ingrés.

Així mateix, amb la finalitat d’homogeneïtzar el tipus 
de suports directament llegibles per ordinador, es modifi-
quen les normes relatives a les formes de presentació en 
què s’estableixen el tipus i les característiques dels 
suports, i s’admet únicament i exclusivament el CD-R 
(Compact Disc Recordable).

Finalment, l’evolució de la tecnologia associada a 
Internet està posant de manifest la creixent utilització de 
la via telemàtica de presentació de declaracions en les 
relacions entre els contribuents i l’Agència Tributària. A 
més, l’experiència gestora posa de manifest els avantat-
ges de la via d’Internet davant altres formes de presenta-
ció. Per això, és convenient, en primer lloc, ampliar l’àm-
bit d’aplicació de la presentació obligatòria per la via 
telemàtica de les declaracions resum anual o informati-
ves, models 180, 190, 193, 198, 345, 347 i 349, mitjançant 
una reducció a 15 del nombre de registres a partir dels 
quals es fa obligatori presentar-los per aquesta via i, en 
segon lloc, modificar les formes de presentació dels 
models: 182 de declaració informativa de donatius, dona-
cions i aportacions rebudes, 184 de declaració informativa 
a presentar per les entitats en règim d’atribució de ren-
des, 188 de resum anual de retencions i ingressos a 
compte en relació amb les rendes o els rendiments de 
capital mobiliari procedents d’operacions de capitalitza-
ció i contractes d’assegurança de vida o invalidesa i 296 
de resum anual de retencions d’ingressos a compte efec-
tuats en relació amb les rendes subjectes a l’impost sobre 
la renda de no residents obtingudes per contribuents de 
l’esmentat impost sense establiment permanent.

La competència del ministre d’Economia i Hisenda per 
establir el procediment de presentació telemàtica de 
declaracions tributàries deriva de normes de rang legal. 
Així, la mateixa Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, a l’apartat 4 de l’article 98 habilita el ministre 
d’Hisenda perquè determini els casos i les condicions en 
què els obligats tributaris han de presentar per mitjans 
telemàtics les declaracions, autoliquidacions, comunica-
cions, sol·licituds i qualsevol altre document amb trans-
cendència tributària.

D’altra banda, la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 
d’institucions d’inversió col·lectiva, i el seu Reglament, 
aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, 
introdueixen diferents novetats en la regulació de les ins-
titucions d’inversió col·lectiva. Entre altres novetats, es 
preveu la creació dels fons d’inversió cotitzats, i se’ls con-
figura com aquells les participacions dels quals estan 
admeses a negociació en borsa, la possibilitat que es 
creïn institucions d’inversió col·lectiva per compartiments 
i que hi hagi diferents classes de participacions o sèries 
d’accions. L’article 73.3.j) del Reglament de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i l’article 59.y) del Regla-
ment de l’impost sobre societats, en la nova redacció que 
es fa del primer i introduït el segon, pel Reglament de la 
Llei 35/2003, estableixen l’exclusió de l’obligació de prac-
ticar retenció o ingrés a compte sobre els guanys derivats 
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dels reemborsaments o transmissions de participacions 
en fons d’inversió cotitzats.

Per aquest motiu i, amb les autoritzacions que conté 
l’article 141 del text refós de la Llei de l’impost sobre soci-
etats aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, i els articles 2 i 3 del Reial decret 2281/1998, de 23 
d’octubre, que regulen determinades obligacions d’infor-
mació sobre operacions amb valors, productes i actius 
financers, s’ha considerat convenient que la informació 
relativa a les operacions d’adquisició, transmissió i reem-
borsament de participacions en fons d’inversió cotitzats 
se subministri en la declaració informativa model 187, per 
al compliment de la finalitat, recollida en l’exposició de 
motius de l’Ordre de 15 de desembre de 1999 per la qual 
s’aprova l’esmentat model 187, que aquesta declaració 
reculli tot el subministrament d’informació amb transcen-
dència tributària relatiu a les accions i participacions 
d’institucions d’inversió col·lectiva. Per tant, la informació 
relativa a les operacions d’adquisició, transmissió o 
reemborsament de participacions de fons d’inversió cotit-
zats ha de ser subministrada en la declaració informativa 
model 187, o bé per la societat gestora d’aquesta institu-
ció d’inversió col·lectiva, o bé, si s’escau, pels intermedia-
ris financers que intervinguin les esmentades operacions 
financeres quan aquestes es negociïn en borsa de valors.

Amb aquesta finalitat, a la disposició final primera 
d’aquesta Ordre es modifica l’Ordre de 15 de desembre 
de 1999, per la qual s’aproven els models 187, en pessetes 
i en euros, de declaració informativa d’accions o partici-
pacions representatives del capital o del patrimoni de les 
institucions d’inversió col·lectiva i del resum anual de 
retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda de no residents, en relació 
amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a 
conseqüència de les transmissions o reemborsaments 
d’aquestes accions o participacions, així com els dissenys 
físics i lògics per a la presentació obligatòria dels esmen-
tats models 187 per suport directament llegible per ordi-
nador, i es modifica l’Ordre de 22 de febrer de 1999, per la 
qual s’aproven els models 117, en pessetes i en euros.

Les habilitacions al ministre d’Hisenda indicades en 
aquesta Ordre s’han d’entendre conferides al ministre 
d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 5 i disposició final segona del Reial decret 553/2004, de 
17 d’abril, pel qual es reestructuren els departaments 
ministerials.

En virtut d’això disposo:

Article 1. Extensió de la domiciliació bancària a la presen-
tació de determinats models de declaració.

1. Els obligats tributaris, llevat d’aquells que estiguin 
obligats a la presentació de declaracions liquidacions i 
autoliquidacions amb periodicitat mensual per l’impost 
sobre el valor afegit i per retencions a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre 
societats o de l’impost sobre la renda de no residents, en 
haver superat el seu volum d’operacions, calculat d’acord 
amb el que disposa l’article 121 de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, la quantitat 
6.010.121,04 euros durant l’any natural anterior, que efec-
tuïn la presentació telemàtica de les declaracions liquida-
cions i autoliquidacions en els terminis que assenyalen 
les seves respectives normes reguladores corresponents 
als següents models, poden utilitzar com a mitjà de paga-
ment dels deutes tributaris resultants d’aquests la domici-
liació bancària a l’entitat de crèdit que actuï com a col-
laboradora en la gestió recaptadora (banc, caixa d’estalvi 
o cooperativa de crèdit), situada en el territori espanyol 
on estigui obert a nom seu el compte en què es domicilia 
el pagament:

Model 110. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del 
treball, d’activitats professionals, d’activitats agrícoles i 
ramaderes i premis. Declaració document d’ingrés.

Model 115. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques, impost sobre societats i impost sobre la renda de no 
residents (establiments permanents). Retencions i ingres-
sos a compte sobre determinades rendes o rendiments 
procedents de l’arrendament o subarrendament d’immo-
bles urbans. Declaració document d’ingrés.

Model 117. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques, impost sobre societats i impost sobre la renda de no 
residents. Retencions i ingressos a compte/pagament a 
compte. Rendes o guanys patrimonials obtinguts com a 
conseqüència de les transmissions o els reemborsaments 
d’accions i participacions representatives del capital o del 
patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva. Decla-
ració document d’ingrés.

Model 123. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Retencions i ingressos a compte sobre determinats 
rendiments del capital mobiliari. Impost sobre societats i 
impost sobre la renda de no residents (establiments per-
manents). Retencions i ingressos a compte sobre deter-
minades rendes. Declaració document d’ingrés.

Model 124. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Retencions i ingressos a compte sobre determinats 
rendiments del capital mobiliari. Impost sobre societats i 
impost sobre la renda de no residents (establiments per-
manents). Retencions i ingressos a compte sobre rendi-
ments del capital mobiliari i rendes derivades de la trans-
missió, amortització, reemborsament, bescanvi o 
conversió de qualsevol classe d’actius representatius de 
la captació i utilització de capitals aliens. Declaració docu-
ment d’ingrés.

Model 126. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Retencions i ingressos a compte sobre determinats 
rendiments del capital mobiliari. Impost sobre societats i 
impost sobre la renda de no residents (establiments per-
manents). Retencions i ingressos a compte sobre rendi-
ments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la 
contraprestació derivada de comptes en tota mena d’ins-
titucions financeres, incloent-hi les basades en operaci-
ons sobre actius financers. Declaració document d’in-
grés.

Model 128. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Retencions i ingressos a compte sobre determinats 
rendiments del capital mobiliari. Impost sobre societats i 
impost sobre la renda de no residents (establiments per-
manents). Retencions i ingressos a compte. Rendes o 
rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions 
de capitalització i de contractes d’assegurança de vida o 
invalidesa. Declaració document d’ingrés.

Model 130. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Activitats econòmiques en estimació directa. Paga-
ment fraccionat. Declaració liquidació.

Model 202. Impost sobre societats. Impost sobre la 
renda de no residents (establiments permanents i entitats 
en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en el territori espanyol). Pagament fraccio-
nat.

Model 213. Gravamen especial sobre béns immobles 
d’entitats no residents.

Model 214. Impostos sobre el patrimoni i sobre la 
renda de no residents. No residents sense establiment 
permanent. Declaració simplificada de no residents.

Model 215. Impost sobre la renda de no residents. No 
residents sense establiment permanent. Declaració col-
lectiva.

Model 216. Impost sobre la renda de no residents. 
Rendes obtingudes sense mediació d’establiment perma-
nent. Retencions i ingressos a compte. Declaració docu-
ment d’ingrés.
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Model 300. Declaració trimestral de l’impost sobre el 
valor afegit.

Model 311. Impost sobre el valor afegit. Règim simpli-
ficat. Declaració liquidació final.

Model 370. Impost sobre el valor afegit. Règim gene-
ral i simplificat. Declaració trimestral ordinària.

Model 371. Impost sobre el valor afegit. Règim general 
i simplificat. Declaració trimestral final.

2. La domiciliació bancària a què es refereix l’apartat 
anterior es pot fer en els terminis següents, en funció del 
model i el període al qual corresponguin:

Model 110. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener.

Model 115. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener.

Model 117. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener.

Model 123. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener.

Model 124. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener.

Model 126. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener.

Model 128. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol, octubre i gener.

Model 130. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol i octubre, i des del dia 1 fins al 25 del mes de gener.

Model 202. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
octubre i desembre.

Model 213. Des del dia 1 fins al 25 del mes de gener.
Model 214. Des del dia 1 de gener fins al 23 de desem-

bre.
Model 215. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 

juliol, octubre i gener.
Model 216. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 

juliol, octubre i gener.
Model 300. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 

juliol i octubre, i des del dia 1 fins al 25 del mes de gener.
Model 311. Des del dia 1 fins al 25 del mes de gener.
Model 370. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 

juliol i octubre.
Model 371. Des del dia 1 fins al 25 del mes de gener.

3. L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de 
comunicar l’ordre o ordres de domiciliació bancària de 
l’obligat tributari a l’entitat col·laboradora assenyalada, la 
qual, si s’escau, en la data en què se li indiqui, que ha de 
coincidir amb l’últim dia de pagament en període volun-
tari, ha de carregar en compte l’import domiciliat, i ingres-
sar-lo en el compte restringit de col·laboració en la recap-
tació dels tributs. Posteriorment l’esmentada entitat ha de 
remetre a l’obligat tributari el justificant de l’ingrés efec-
tuat, d’acord amb les especificacions recollides a l’annex 
d’aquesta Ordre, que ha de servir com a document acredi-
tatiu de l’ingrés efectuat al Tresor Públic.

4. Les persones o entitats autoritzades a presentar 
per via telemàtica declaracions en representació de terce-
res persones, d’acord amb el que disposen el Reial decret 
1377/2002, de 20 de desembre, que desenvolupa la col-
laboració social en la gestió dels tributs per a la presenta-
ció telemàtica de declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris, i l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de 
maig, per la qual s’estableixen els supòsits i les condici-
ons en què es pot fer efectiva la col·laboració social en la 
gestió dels tributs, i s’estén aquesta expressament a la 
presentació telemàtica de determinats models de declara-
ció i altres documents tributaris, poden traslladar, per 
aquesta via, les ordres de domiciliació que prèviament els 
hagin comunicat els tercers als quals representen.

5. De conformitat amb el que estableix l’article 38.2 
del Reglament general de recaptació, els pagaments s’en-
tenen realitzats en la data de càrrec en compte de les 

domiciliacions, i es considera justificant de l’ingrés realit-
zat el que a aquest efecte expedeixi l’entitat de crèdit on 
estigui domiciliat el pagament, que ha d’incorporar les 
especificacions que recull l’annex a aquesta Ordre.

Article 2. Eliminació de determinades restriccions a la 
presentació per la via telemàtica de declaracions.

1. A totes les normes reguladores de la presentació 
de declaracions en què es reculli la impossibilitat de pre-
sentació d’aquestes per via telemàtica per Internet quan 
hagi transcorregut més d’un any a comptar de l’inici del 
seu corresponent termini de presentació, s’amplia d’un a 
quatre anys el període per poder fer-ne la presentació per 
via telemàtica a comptar de la finalització del termini 
reglamentari de presentació establert per a cada una 
d’aquestes en les seves normes reguladores; per a les 
declaracions corresponents a l’impost sobre societats i 
impost sobre la renda de no residents corresponents a 
establiments permanents i entitats en règim d’atribució 
de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el 
territori espanyol aquest període comença a comptar el 
25 de juliol de cada exercici respecte a les declaracions 
corresponents als períodes impositius iniciats l’exercici 
anterior.

L’ampliació del període de presentació que preveu el 
paràgraf anterior és aplicable, per primera vegada, per a 
la presentació de declaracions per via telemàtica per 
Internet corresponents a l’exercici de 2004.

No es poden presentar declaracions per la via telemà-
tica per teleprocés quan hagin transcorregut més de qua-
tre anys a comptar de la finalització del termini reglamen-
tari de presentació de cada declaració. La presentació de 
declaracions per via telemàtica per teleprocés d’exercicis 
anteriors a l’esmentat termini de quatre anys s’ha de fer 
en el format que estableix l’article 4 d’aquesta Ordre.

La possibilitat de presentació de declaracions per via 
telemàtica per teleprocés quan no hagin transcorregut 
més de quatre anys des de la finalització del termini regla-
mentari de presentació de cada declaració és aplicable, 
per primera vegada, per a les declaracions corresponents 
a l’exercici de 2005.

No és aplicable l’extensió del període que regula 
aquest apartat al cas de confirmació de l’esborrany de 
declaració de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques mitjançant l’enviament d’un missatge SMS a l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre les 
declaracions la presentació de les quals es pugui fer per 
via telemàtica d’acord amb les respectives normes regu-
ladores, poden utilitzar aquesta via de presentació quan 
l’obligat tributari hagi d’adjuntar a la declaració algun 
tipus de documentació addicional; s’elimina, per tant, la 
restricció a la presentació de declaracions per via telemà-
tica quan s’hagi d’adjuntar a la declaració la documenta-
ció addicional a totes les normes reguladores de la pre-
sentació de declaracions en què la restricció estigui 
establerta.

En aquest cas, els obligats tributaris que hagin d’ad-
juntar a les declaracions corresponents documentació 
addicional requerida a les normes reguladores o qualsse-
vol documents, sol·licituds o manifestacions d’opcions no 
previstes expressament en els mateixos models oficials 
de declaració han d’efectuar-ne la presentació en forma 
de documents electrònics en el registre telemàtic general 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’acord 
amb el procediment que preveu la Resolució de 23 d’agost 
de 2005, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.
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Article 3. Simultaneïtat entre l’ingrés i la corresponent 
presentació telemàtica de la declaració.

La transmissió telemàtica de declaracions, amb resul-
tat a ingressar, s’ha de fer en la mateixa data en què 
s’efectuï l’ingrés resultant d’aquestes declaracions.

No obstant això, quan hi hagi dificultats tècniques que 
impedeixin fer la transmissió telemàtica de la declaració 
en la mateixa data de l’ingrés, es pot fer la transmissió 
telemàtica fins al segon dia hàbil següent al de l’ingrés.

Article 4. Característiques dels suports directament 
llegibles per ordinador.

Els suports directament llegibles per ordinador per a 
la presentació de les declaracions que, d’acord amb les 
normes de presentació, disposin d’aquesta via per fer 
aquesta presentació, han de complir les característiques 
següents:

Tipus: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacitat: fins a 700 MB.
Format ISO/IEC DIS 9660:1999, amb extensió Joliet o 

sense.
No multisessió.

Article 5. Àmbit de presentació per via telemàtica de 
determinats models.

Es redueix de 25 a 15 el nombre de registres a trans-
metre a partir del qual es fa obligatòria la presentació per 
via telemàtica per Internet de les declaracions resum anu-
als o informatives corresponents als models 180, 190, 193, 
198, 345, 347 i 349.

Article 6. Modificació de les formes de presentació del 
model 182.

La presentació del model 182 de declaració informa-
tiva de donatius, donacions i aportacions rebudes, apro-
vat per l’Ordre HAC/3219/2003, de 14 de novembre, s’ha 
d’efectuar d’acord amb els criteris que s’especifiquen a 
continuació:

1. Les declaracions que continguin fins a 100 regis-
tres de donants esmentats a la declaració s’han de pre-
sentar, a elecció de l’obligat tributari, a través d’alguna de 
les formes següents:

a) En imprès, tant si la declaració ha estat emple-
nada en un formulari ajustat al model 182 aprovat a 
l’apartat primer novè de l’Ordre HAC/3219/2003, abans 
esmentada, com si es tracta d’un imprès generat mitjan-
çant la utilització del mòdul d’impressió desenvolupat per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Per via telemàtica a través d’Internet, d’acord 
amb les condicions generals i el procediment establerts, 
respectivament, en els apartats, desè i onzè de l’Ordre 
HAC/3219/2003, abans esmentada.

2. Les declaracions que continguin més de 100 i fins 
a 49.999 registres de donants detallats en la declaració, 
així com, les que sense excedir aquest últim nombre 
corresponguin als obligats tributaris respecte als quals 
les funcions de gestió estan atribuïdes a alguna de les 
unitats de gestió de grans empreses dependents del 
Departament d’Inspecció Financera i Tributària de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària o a la Delegació 
Central de Grans Contribuents, s’han de presentar per 
via telemàtica a través d’Internet d’acord amb les condi-
cions generals i el procediment establerts, respectiva-
ment, en els apartats desè i onzè de l’Ordre HAC/3219/
2003, abans esmentada.

3. Les declaracions que continguin més de 49.999 
registres de persones detallades a la declaració s’han de 
presentar en suport directament llegible per ordinador 
d’acord amb el que estableixen els apartats setè i vuitè de 
l’Ordre HAC/3219/2003, abans esmentada, el qual ha de 
complir les característiques següents:

Tipus: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacitat: fins a 700 MB.
Format ISO/IEC DIS 9660:1999, amb extensió Joliet o 

sense.
No multisessió.

Article 7. Modificació de les formes de presentació del 
model 184.

La presentació del model 184 de declaració informa-
tiva anual que han de presentar les entitats en règim 
d’atribució de rendes, aprovat per l’Ordre HAC/171/2004, 
de 30 de gener, s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris 
que s’especifiquen a continuació:

1. Les declaracions que continguin fins a 15 registres 
referits a rendiments, deduccions o retencions atribuïbles 
a socis, hereus, comuners o partícips, s’han de presentar, 
a elecció de l’obligat tributari, a través d’alguna de les 
formes següents:

a) En imprès, tant si la declaració ha estat consig-
nada en un formulari ajustat al model 184 aprovat a 
l’apartat primer de l’Ordre HAC/171/2004, abans esmen-
tada, com si es tracta d’un imprès generat mitjançant la 
utilització del mòdul d’impressió desenvolupat per l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària.

b) Per via telemàtica a través d’Internet, d’acord amb 
les condicions generals i el procediment establerts, respec-
tivament, als apartats vuitè i novè de l’Ordre HAC/171/2004, 
abans esmentada.

2. Les declaracions que continguin més de 15 i fins 
a 49.999 registres referits a rendiments, deduccions o 
retencions atribuïbles a socis, hereus, comuners o partí-
cips, així com, les que sense excedir aquest últim nom-
bre corresponguin als obligats tributaris respecte als 
quals les funcions de gestió estan atribuïdes a alguna de 
les unitats de gestió de grans empreses dependents del 
Departament d’Inspecció Financera i Tributària de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària o a la Delegació 
Central de Grans Contribuents, s’han de presentar per 
via telemàtica a través d’Internet d’acord amb les condi-
cions generals i al procediment establerts, respectiva-
ment, als apartats vuitè i novè de l’Ordre HAC/171/2004, 
abans esmentada.

3. Les declaracions que continguin més de 49.999 
registres referits a rendiments, deduccions o retencions 
atribuïbles a socis, hereus, comuners o partícips, s’han de 
presentar en suport directament llegible per ordinador 
d’acord amb el que estableix l’apartat setè de l’Ordre 
HAC/171/2004, abans esmentada, el qual ha de complir 
les característiques següents:

Tipus: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacitat: fins a 700 MB.
Format ISO/IEC DIS 9660:1999, amb extensió Joliet o 

sense.
No multisessió.

Article 8. Modificació de les formes de presentació del 
model 188.

La presentació del model 188 de resum anual de 
retencions i ingressos a compte en relació amb les rendes 
o rendiments de capital mobiliari procedents d’operaci-
ons de capitalització i de contractes d’assegurança de 
vida o invalidesa, aprovat per l’Ordre de 17 de novembre 
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de 1999, s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris que s’es-
pecifiquen a continuació:

1. Les declaracions que continguin fins a 15 registres 
de perceptors s’han de presentar, a elecció de l’obligat 
tributari, a través d’alguna de les formes següents:

a) En imprès, tant si la declaració ha estat consig-
nada en un formulari ajustat al model 188 aprovat a 
l’apartat cinquè de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, 
abans esmentada, com si es tracta d’un imprès generat 
mitjançant la utilització del mòdul d’impressió desenvolu-
pat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Per via telemàtica a través d’Internet, d’acord amb 
les condicions generals i el procediment establerts, respec-
tivament, en els apartats segon i tercer de l’Ordre HAC/
2895/2002, de 8 de novembre, que estableix les condicions 
generals i el procediment per a la presentació per Internet 
de les declaracions corresponents als models 182 i 188.

c) Per via telemàtica per teleprocés, d’acord amb les 
condicions generals i el procediment que regula l’Ordre 
de 21 de desembre de 2000, per la qual s’estableix el pro-
cediment per a la presentació telemàtica per teleprocés 
de les declaracions corresponents als models 187, 188, 
190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 i 347.

2. Les declaracions que continguin més de 15 i fins a 
49.999 registres de perceptors, així com, les que sense 
excedir aquest últim nombre corresponguin als obligats 
tributaris respecte als quals les funcions de gestió estan 
atribuïdes a alguna de les unitats de gestió de grans 
empreses dependents del Departament d’Inspecció Finan-
cera i Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria o a la Delegació Central de Grans Contribuents, s’han de 
presentar per via telemàtica a través d’Internet d’acord 
amb les condicions generals i el procediment establerts, 
respectivament, en els apartats segon i tercer de l’Ordre 
HAC/2895/2002, o bé per teleprocés d’acord amb el proce-
diment que estableix l’Ordre de 21 de desembre de 2000.

3. Les declaracions que continguin més de 49.999 
registres de perceptors s’han de presentar per via telemàtica 
per teleprocés d’acord amb el procediment establert a l’Or-
dre de 21 de desembre de 2000, o en suport directament 
llegible per ordinador d’acord amb el que estableix l’apartat 
sisè de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, abans esmen-
tada, el qual ha de complir les característiques següents:

Tipus: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacitat: fins a 700 MB.
Format ISO/IEC DIS 9660:1999, amb extensió Joliet o 

sense.
No multisessió.

Article 9. Modificació de les formes de presentació del 
model 296.

La presentació del model 296 de resum anual de 
retencions i ingressos a compte efectuats en relació amb 
les rendes subjectes a l’impost sobre la renda de no resi-
dents obtingudes per contribuents de l’esmentat impost 
sense establiment permanent, aprovat per l’Ordre de 9 de 
desembre de 1999, s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris 
que s’especifiquen a continuació:

1. Les declaracions que continguin fins a 15 registres 
de perceptors s’han de presentar, a elecció de l’obligat 
tributari, a través d’alguna de les formes següents:

a) En imprès, tant si la declaració ha estat consig-
nada en un formulari ajustat al model 296 aprovat a 
l’apartat cinquè de l’Ordre de 9 de desembre de 1999, 
abans esmentada, com si es tracta d’un imprès generat 
mitjançant la utilització del mòdul d’impressió desenvolu-
pat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Per via telemàtica a través d’Internet, d’acord amb 
les condicions generals i el procediment establerts, res-

pectivament, en els apartats quart i cinquè de l’Ordre de 
21 de desembre de 2000, per la qual s’estableix el proce-
diment per a la presentació telemàtica per Internet de les 
declaracions corresponents als models 117, 123, 124, 126, 
128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296 i 345.

c) Per via telemàtica per teleprocés, d’acord amb les 
condicions generals i el procediment que regula l’Ordre 
de 21 de desembre de 2000, per la qual s’estableix el pro-
cediment per a la presentació telemàtica per teleprocés 
de les declaracions corresponents als models 187, 188, 
190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 i 347.

2. Les declaracions que continguin més de 15 i fins a 
49.999 registres de perceptors, així com les que sense exce-
dir aquest últim nombre corresponguin als obligats tributa-
ris respecte als quals les funcions de gestió estan atribuïdes 
a alguna de les unitats de gestió de grans empreses depen-
dents del Departament d’Inspecció Financera i Tributària de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o a la Delegació 
Central de Grans Contribuents, i aquells resums anuals, 
ajustats al model 296, que continguin informació relativa als 
préstecs de valors regulats a la disposició addicional divui-
tena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, s’han de presentar 
per via telemàtica a través d’Internet d’acord amb les condi-
cions generals i el procediment establerts, respectivament, 
en els apartats segon i tercer de l’Ordre HAC/2895/2002, o bé 
per teleprocés d’acord amb el procediment establert a l’Or-
dre de 21 de desembre de 2000, abans esmentada.

3. Les declaracions que continguin més de 49.999 
registres de perceptors s’han de presentar per via telemàtica 
per teleprocés d’acord amb el procediment establert a l’Or-
dre de 21 de desembre de 2000, o en suport directament 
llegible per ordinador d’acord amb el que estableix l’apartat 
sisè de l’Ordre de 9 de desembre de 1999, abans esmentada, 
el qual ha de complir les característiques següents:

Tipus: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacitat: fins a 700 MB.
Format ISO/IEC DIS 9660:1999, amb extensió Joliet o 

sense.
No multisessió.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre queden 
derogats tots els preceptes de les ordres ministerials que 
regulen normes de presentació de declaracions que 
s’oposin al que estableix aquesta Ordre.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre de 15 de 
desembre de 1999, per la qual s’aproven els models 187, 
en pessetes i en euros, de declaració informativa d’acci-
ons o participacions representatives del capital o del patri-
moni de les institucions d’inversió col·lectiva i del resum 
anual de retencions i ingressos a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre 
societats i de l’impost sobre la renda de no residents, en 
relació amb les rendes o els guanys patrimonials obtin-
guts com a conseqüència de les transmissions o reem-
borsaments d’aquestes accions o participacions, així com 
els dissenys físics i lògics per a la presentació obligatòria 
dels models 187 per suport directament llegible per ordi-
nador, i es modifica l’Ordre de 22 de febrer de 1999, per la 
qual s’aproven els models 117, en pessetes i en euros.

1. Es modifica la denominació del camp «Clau d’iden-
tificació del fons o societat» del registre de tipus 2 (registre 
d’operació) dels dissenys físics i lògics i les instruccions 
per emplenar-los, que recull l’annex III de l’Ordre de 15 de 
desembre de 1999, modificada per les ordres HAC/2990/
2003, de 21 d’octubre, i EHA/1674/2006, de 24 de maig.

La denominació del camp i les instruccions per emple-
nar-lo queden redactades de la manera següent: 
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Posicions Naturalesa Descripció del camp

   
83 Alfanumèric. Clau d’identificació del fons, societat, compartiment, classe o sèrie.
  Identifica el contingut del camp «Identificació del fons, societat, compartiment, classe o 

sèrie». Els valors que pot prendre són:
  1. Si la identificació correspon a un NIF.
  2. Si correspon a un codi ISIN.
  3. Si correspon a valors estrangers que no tenen assignat ISIN.

 2. Es modifica la denominació del camp «Identificació 
del fons o societat» del registre de tipus 2 (registre d’opera-
ció) dels dissenys físics i lògics, i les instruccions per emple-
nar-lo, que recull l’annex III de l’Ordre de 15 de desembre de 

1999, modificada per les ordres HAC/2990/2003, de 21 d’oc-
tubre, i EHA/1674/2006, de 24 de maig.

La denominació del camp i les instruccions per emple-
nar-lo queden redactades de la manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   
84-103 Alfanumèric. Identificació del fons, societat, compartiment, classe o sèrie.
  Aquest camp s’ha d’emplenar per identificar el fons, societat, compartiment, classe o sèrie. 

S’hi ha de fer constar:
  1. Amb caràcter general, s’hi ha de consignar el número d’identificació fiscal atorgat per 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària al fons o societat (supòsit de camp «Clau d’identi-
ficació del fons, societat, compartiment, classe o sèrie», posició 83, configurat amb valor 1).

  2. En els casos de fons o societats sense número d’identificació fiscal, s’hi ha de consig-
nar el codi ISIN corresponent al fons, societat, compartiment, classe o sèrie d’acord amb 
la Norma tècnica 1/1998, de 16 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors (supòsit de camp «Clau d’identificació del fons, societat, compartiment, classe o 
sèrie» posició 83, configurat amb valor 2).

  3. En els altres casos (fons o societats, compartiment, classe o sèrie, sense número d’iden-
tificació fiscal o ISIN), s’hi ha de reflectir la clau «ZXX», en què «XX» és el codi del país del 
fons o societat, d’acord amb les claus de països que figuren a l’Ordre HAC/3626/2003, de 
23 de desembre, a l’annex 11 (supòsit de camp «Clau d’identificació del fons, societat, com-
partiment, classe o sèrie» posició 83, configurat amb valor 3).

 3. Es fa una nova redacció de les instruccions per 
emplenar el camp «Tipus d’operació» del registre de tipus 
2 (registre d’operació) dels dissenys físics i lògics, que es 
recullen a l’annex III de l’esmentada Ordre de 15 de desem-

bre de 1999, modificada per les ordres HAC/2990/203, de 21 
d’octubre, i EHA/1674/2006, de 24 de maig.

Les instruccions per emplenar-lo queden redactades 
de la manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

104 Alfabètic. Tipus d’operació.

  S’hi ha de fer constar el tipus d’operació segons els valors següents:
  «A» Adquisicions, llevat d’aquelles en què s’hi hagi de consignar la clau B.

  «B» Adquisicions d’accions o participacions que siguin reinversió d’imports obtinguts prèviament en 
la transmissió o el reemborsament d’altres accions o participacions en institucions d’inversió col-
lectiva, i en què no s’hagi computat el guany o la pèrdua patrimonial obtinguda, d’acord amb el que 
preveu l’article 95.1.a) del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

  «C» Alienacions (transmissions o reemborsaments) de participacions en els fons d’inversió 
cotitzats regulats per l’article 49 del Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’insti-
tucions d’inversió col·lectiva.

  «E» Alienacions (transmissions o reemborsaments), llevat d’aquelles en què s’hagi de con-
signar les claus C, F, G o H.

  «F» Alienacions (transmissions o reemborsaments) en les quals, per aplicació del que dis-
posa l’article 95.1.a) del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, no sigui procedent computar el guany o la pèrdua patrimonial.

  «G» Transmissions o reemborsaments, en els quals s’hagi consignat la clau «C» en el camp 
«tipus de soci o partícip», no havent-se practicat retenció per aplicació d’exempció en virtut 
d’una norma interna o convinguda, d’acord amb el procediment especial previst al subapar-
tat tres de l’apartat cinquè de la present Ordre.

  «H» Transmissions o reemborsaments, en què s’hagi consignat la clau «C» en el camp «tipus 
de soci o partícip», havent-se practicat retenció aplicant el tipus de gravamen que preveu 
l’article 25 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, d’acord amb el 
procediment especial previst al subapartat tres de l’apartat cinquè d’aquesta Ordre.
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 Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes per a 
les declaracions que es presentin a partir del dia 1 de 
gener de 2007, llevat del que disposa l’article 1 que té 
efectes per a les declaracions corresponents als perío-
des de declaració que s’iniciïn a partir del dia 1 d’abril 
de 2007.

Madrid, 26 d’octubre de 2006.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira.

ANNEX

Dades mínimes que s’han d’incloure en el justificant
de l’ingrés en els casos de domiciliació bancària del 

pagament

Data de l’operació: (la que sigui procedent.)
Codificació entitat, sucursal i número de compte 

(CCC):

Entitat emissora: codi NNNNN.
Concepte: (el que sigui procedent d’acord amb el grup 

de models a què correspongui el model que remeti l’AEAT 
els quals es recullen en el camp següent).

–Retencions i ingressos a compte.
–Impost sobre la renda de les persones físiques.
–Impost sobre societats.
–Impost sobre la renda de no residents.
–Impost sobre el valor afegit.

Model tributari: (el que sigui procedent).

–110, 115, 117, 123, 124, 126, 128.
–130.
–202.
–213, 214, 215, 216.
–300, 311, 370, 371.

Exercici: (el que sigui procedent).
Període: (el que sigui procedent dels següents).

–trimestral: 1T, 2T, 3T, 4T.
–model 202: 1P, 2P, 3P.
–models 213 i 214: 0A.

Identificació del contribuent:

–NIF: XNNNNNNNNN o XNNNNNNNX
–Cognoms i nom o raó social: XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
Número de justificant: NNNNNNNNNNNN N
Import: NNNNNNNNNNNNN, NN euros.
Llegenda:

«Aquest deute per domiciliació té els efectes allibera-
dors envers el Tresor Públic que assenyala el Reglament 
general de recaptació.» 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 19219 APLICACIÓ provisional de l’Intercanvi de car-

tes, de 9 de juny i 3 de juliol de 2006, relatiu a 
la creació d’una Comissió intergovernamental 
hispano-francesa per proposar una selecció de 
projectes d’autopistes del mar entre Espanya i 
França. («BOE» 265, de 6-11-2006.)

Magdalena Álvarez Arza
Ministra de Foment

Madrid, 3 de juliol de 2006

Senyor Ministre,
Tinc l’honor d’acusar recepció de la vostra carta de 9 

de juny de 2006, el text de la qual és el següent:
«Estimada Senyora Ministra:
Tinc l’honor de proposar-vos, en nom de la República 

Francesa, l’Acord adjunt, referent a la creació d’una 
Comissió intergovernamental hispano-francesa d’auto-
pistes del mar.

ACORD SUBSCRIT EN FORMA D’INTERCANVI DE CAR-
TES ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I LA REPÚBLICA 
FRANCESA, REFERENT A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
INTERGOVERNAMENTAL HISPANO-FRANCESA PER 
PROPOSAR UNA SELECCIÓ DE PROJECTES D’AUTOPIS-

TES DEL MAR ENTRE ESPANYA I FRANÇA

El Regne d’Espanya i la República Francesa, d’ara 
endavant denominats les «parts», tenint en compte el 
creixement dels fluxos transpirinencs per carretera;

Convençuts de la necessitat d’establir autopistes del 
mar per contribuir a reduir el trànsit en els grans eixos 
viaris i en les zones sensibles, en especial en la travessia 
dels Pirineus, mitjançant una transferència significativa 
de vehicles pesants de la carretera cap a la via marítima;

Considerant l’interès d’impulsar el transport marítim 
com a forma de transport complementari al transport ter-
restre en una lògica d’ordenació del territori i d’un trans-
port sostenible;

Convençuts que la posada en marxa d’autopistes del 
mar contribueix a millorar l’eficàcia de la cadena de trans-
port maritimoterrestre;

Tenint en compte el Llibre Blanc de la Comissió Euro-
pea de 12 de setembre de 2001 «La política europea de 
transports amb vista al 2010: l’hora de la veritat», i la Deci-
sió de 29 d’abril de 2004 per la qual es revisen les orienta-
cions per al desenvolupament de la xarxa transeuropea 
de transport (RTE-T) que inclou les autopistes del mar 
entre els projectes prioritaris d’interès comú amb vocació 
d’emprendre’s ràpidament;

Considerant les resolucions aprovades en ocasió de la 
Cimera Hispano-francesa de Saragossa de 7 de desembre 
de 2004, i la Declaració d’intencions signada a Barcelona 
el 17 d’octubre de 2005,

Han convingut:

Article 1. Definició.

Segons el present Acord, el terme «autopista del mar» 
designa una oferta de transport intermodal porta a porta 
que permeti una transferència modal significativa mitjan-
çant la concentració de fluxos de mercaderies en itineraris 


