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23944  ORDRE APA/3661/2003, de 23 de desembre, 
per la qual es modifica l’annex I del Reial 
decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre 
normes sanitàries per a l’intercanvi intraco-
munitari d’animals de les espècies bovina i 
porcina. («BOE» 313, de 31-12-2003.)

La Directiva 64/432/CEE, del Consell, de 26 de juny de 
1964, relativa a problemes de policia sanitària en matèria 
d’intercanvis intracomunitaris d’animals de les espècies 
bovina i porcina, al seu annex A, part 1, faculta els estats 
membres per no exigir que es dugui a terme la prova in-
tradèrmica de la tuberculina per a la circulació de bovins 
al seu territori, si l’animal procedeix d’un ramat oficial-
ment indemne de tuberculosi. En aquests moments, és 
oportú fer ús de la possibilitat esmentada per al movi-
ment dins Espanya, en consideració a l’evolució favora-
ble de la malaltia, i en aquest sentit es modifica la part I 
de l’annex I del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, 
sobre normes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari 
d’animals de les espècies bovina i porcina.

Així mateix, mitjançant la Decisió 2002/598/CE, de la 
Comissió, de 15 de juliol de 2002, s’han autoritzat noves 
vacunes contra la brucel·losi bovina en el context de la 
Directiva 64/432/CEE, del Consell, de manera que s’ha 
de modificar  l’annex I, part II, de l’esmentat Reial decret 
per preveure la seva aplicació al territori nacional.

Ambdues modificacions estan en concordança amb 
les introduïdes en el mateix sentit al Reial decret 2611/1996, 
de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes 
nacionals d’eradicació de malalties dels animals, pel 
Reial decret 1047/2003, d’1 d’agost.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació 
que confereix la disposició final primera del Reial decret 
1716/2000, per la qual es faculta el ministre d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació per adaptar, en l’àmbit de les 
seves competències, els annexos a les modificacions 
necessàries o introduïdes en aquests per les normes 
comunitàries.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consulta-
des les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 
1716/2000, de 13 d’octubre.

1. Es modifica el punt 1 de la part I de l’annex I del 
Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes 
sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals 
de les espècies bovina i porcina, que queda amb el 
contingut següent:

«1. Es considera ramat boví oficialment in-
demne de tuberculosi el que:

a) Tots els animals estiguin exempts de signes 
clínics de tuberculosi.

b) Tots els bovins de més de sis setmanes hagin 
donat resultats negatius, almenys, en dues proves 
intradèrmiques de la tuberculina oficials realitzades 
d’acord amb la normativa vigent, la primera, sis me-
sos després de l’eliminació de qualsevol infecció del 
ramat, i la segona, sis mesos després; o, en cas que 
el ramat es compongui exclusivament d’animals 
procedents de ramats oficialment indemnes de 
tuberculosi, la primera prova s’ha de fer, almenys, 
seixanta dies després de la composició del ramat i 
la segona no és necessària.

c) Després de la realització de la primera prova 
esmentada en el paràgraf b), no s’hagi introduït al 
ramat cap animal de més de sis setmanes que no 
hagi reaccionat de manera negativa a una prova 
intradèrmica de la tuberculina feta i avaluada en 
els trenta dies anteriors o en els trenta dies se-
güents a la seva introducció al ramat; en aquest 
últim cas, l’animal o els animals s’han d’aïllar  
físicament de la resta del bestiar, de manera que 
s’eviti qualsevol contacte directe o indirecte amb 
els animals, fins que donin resultats negatius. Això 
no obstant, aquesta prova no és exigible per a la 
circulació d’animals dins del territori nacional si 
l’animal procedeix d’un ramat oficialment indem-
ne de tuberculosi.»

2. Es modifica el punt 4 de la part II de l’annex I 
del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, que queda 
amb el contingut següent:

«4. Un ramat boví es considera indemne de 
brucel·losi si compleix les condicions dels parà-
grafs b) i c) de l’apartat 1 i si s’ha dut a terme la 
vacunació com segueix:

a) Les femelles han estat vacunades: abans 
dels sis mesos d’edat, amb vacuna viva de la soca 
19; o abans dels quinze mesos d’edat, amb vacuna 
inactivada amb coadjuvant 45/20 oficialment con-
trolada i autoritzada.

Els bovins de menys de trenta mesos que hagin 
estat vacunats amb vacuna viva de la soca 19 po-
den donar a la prova de seroaglutinació un resultat 
superior a 30, però inferior a 80 unitats interna cionals 
aglutinants per mil·lilitre, sempre que a la prova de 
fixació del complement donin resultats inferiors a 
30 mil·lilitres CEE en el cas de les femelles vacu-
nades menys de dotze mesos abans o inferior a 20 
unitats CEE en tots els altres casos.

b) Les femelles han estat vacunades amb 
qualsevol altra vacuna aprovada i autoritzada a 
l’efecte per la normativa comunitària.»

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 
2004.

Madrid, 23 de desembre de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

23945  ORDRE PRE/3662/2003, de 29 de desembre, 
per la qual es regula un nou procediment 
de recaptació dels ingressos no tributaris 
recaptats per les delegacions d’Economia i 
Hisenda i dels ingressos en efectiu a les su-
cursals de la Caixa General de Dipòsits que 
hi són enquadrades. («BOE» 313, de 31-12-
2003.)

Fins ara, els ingressos no tributaris a favor de la 
hisenda pública que no derivessin de la gestió enco-
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manada a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i els ingressos en efectiu a les sucursals de la Caixa 
General de Dipòsits els recaptaven les entitats de di-
pòsit que prestaven el servei de caixa per imperatiu 
de l’apartat primer de l’Ordre de 15 d’octubre de 1992, 
per la qual s’estableixen les normes d’actuació de les 
entitats de dipòsit que presten el servei de caixa a 
les delegacions i administracions de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, llevat dels que, perquè així 
estava establert, s’haguin d’efectuar expressament a 
la Caixa de la Direcció General del Tresor i Política 
Financera.

Mitjançant el Reial decret 1248/2003, de 3 d’octu-
bre, s’ha modificat parcialment el Reglament general 
de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 
20 de desembre. Concretament, s’ha fet una nova 
redacció de l’apartat 2.a) de l’article 74 del Reglament 
esmentat, i s’ha establert que els ingressos recaptats 
per les delegacions i administracions d’Hisenda (actu-
alment desdoblades en delegacions i administracions 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i delega-
cions d’Economia i Hisenda) es poden fer mitjançant 
les entitats de dipòsit a què fa referència l’article 8.2 del 
Reglament general de recaptació que presten el servei 
de caixa als locals de les delegacions i administracions 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sempre 
que el Ministeri d’Hisenda hagi subscrit amb aquestes 
entitats un conveni perquè prestin aquestes el servei 
esmentat.

Davant el pròxim venciment del conveni signat amb 
l’entitat de dipòsit que presta a l’actualitat el servei de 
caixa a les delegacions i administracions de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, és necessari regular 
que la recaptació dels ingressos que es fan mitjançant 
aquest servei de caixa es passa a fer mitjançant les en-
titats col·laboradores a què fa referència l’article 8.3 del 
Reglament general de recaptació, tenint en compte el 
que estableix l’apartat 2.b) de l’article 74 del Reglament 
esmentat.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre fa referència 
exclusivament als ingressos no tributaris que resultin 
de la gestió dels òrgans de l’Administració General de 
l’Estat i la recaptació dels quals correspongui a les de-
legacions d’Economia i Hisenda, així com a qualsevol 
ingrés en efectiu a les sucursals de la Caixa General de 
Dipòsits que hi són enquadrades. Aquests ingressos es 
recapten en el moment actual mitjançant l’entitat de 
dipòsit que presta el servei de caixa a les delegacions 
i administracions de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, i s’ha de passar a recaptar mitjançant les en-
titats col·laboradores en la recaptació, davant la situació 
que indica el paràgraf anterior.

Tenint en compte que la gran majoria de les entitats 
financeres que actuen en territori nacional tenen la con-
dició de col·laboradores, la implantació del procediment 
anterior es tradueix en un gran augment del nombre 
d’oficines en les quals els deutors de la hisenda pública 
podran fer els pagaments dels seus deutes.

Perquè es puguin fer a les entitats col·laboradores 
els ingressos a què fa referència l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordre és imprescindible dur a terme un seguit 
d’adaptacions procedimentals, documentals i tècniques 
que permetin implantar aquest procediment.

Així, aquesta Ordre regula la recaptació dels ingres-
sos esmentats mitjançant el  compte restringit denomi-
nat: «Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració 
en la recaptació de l’AEAT de liquidacions practicades 
per l’Administració i altres ingressos no tributaris i de 

la Caixa General de Dipòsits» que ja està obert a totes 
les entitats col·laboradores, i ha de seguir respecte dels 
ingressos efectuats en aquest compte restringit el pro-
cediment que estableix  l’Ordre ministerial de 15 de juny 
de 1995, per la qual es desplega parcialment el Regla-
ment general de recaptació en la redacció que en fa el 
Reial decret 448/1995, de 24 de març, en relació amb les 
entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració 
en la gestió recaptadora.

Aquesta Ordre també aprova els documents d’in-
grés que s’han d’utilitzar per fer els ingressos a què fa 
referència l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre.

Per tot això, a proposta del vicepresident primer del 
Govern i ministre d’Economia i del ministre d’Hisenda, 
disposo:

Primer. Àmbit d’aplicació.

El que disposa aquesta Ordre s’aplica als ingressos 
no tributaris que resultin de la gestió dels òrgans de l’Ad-
ministració general de l’Estat i la recaptació dels quals 
correspongui a les delegacions d’Economia i Hisenda, 
així com a qualsevol ingrés en efectiu a les sucursals de 
la Caixa General de Dipòsits que hi són enquadrades.

Segon. Òrgans competents.

2.1 De conformitat amb el que estableix l’article 7 
del Reglament general de recaptació, la recaptació en 
període voluntari dels recursos de dret públic no tribu-
taris ni duaners, que no estigui encomanada a l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, la dirigeix la Direcció 
General del Tresor i Política Financera.

La direcció de la recaptació que, d’acord amb el que 
estableix el precepte reglamentari esmentat, correspon 
a la Direcció General del Tresor i Política Financera com-
prèn la definició del procediment recaptador, tant pel 
que fa a la realització dels ingressos mateixos com a 
l’execució de la devolució d’ingressos indeguts que en 
puguin derivar, així com la coordinació de les actuacions 
que els diferents òrgans duguin a terme en relació amb 
la gestió recaptadora que tinguin encomanada.

2.2 Els òrgans de recaptació dels ingressos in-
closos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre són les 
delegacions d’Economia i Hisenda.

La recaptació pel procediment administratiu de 
constrenyiment dels ingressos inclosos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Ordre correspon a l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària, d’acord amb el que preveu 
l’article 4 del Reglament general de recaptació.

2.3 Les comunicacions que derivin dels tràmits 
que preveu aquesta Ordre s’estableixen entre les dele-
gacions d’Economia i Hisenda i el Departament de Re-
captació de l’Agència Tributària, Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, la Direcció General del Tresor 
i Política Financera i els òrgans gestors dels departa-
ments ministerials.

Tercer. Lloc d’ingrés.

Els recursos de dret públic inclosos en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta Ordre es poden ingressar a les entitats 
col·laboradores que defineix l’Ordre de 15 de juny de 
1995, per la qual es desplega el Reglament general de 
recaptació en relació amb les entitats de dipòsit que 
presten el servei de col·laboració en la gestió recapta-
dora.
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Quart. Mitjans de pagament.

Els ingressos inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordre s’han de fer  en efectiu, ja sigui en di-
ners de curs legal o altres mitjans habituals en el tràfic 
bancari, per l’import exacte dels deutes. L’admissió de 
qualsevol altre mitjà de pagament queda a discreció i 
risc de l’entitat.

Cinquè. Moment del pagament.

S’entén que un deute s’ha pagat en efectiu quan s’ha 
fet l’ingrés del seu  import a les entitats col·laboradores 
en la recaptació.

D’acord amb el que disposa el Reglament general 
de recaptació, el lliurament per part de les entitats col-
laboradores en la recaptació al deutor del justificant 
d’ingrés allibera a aquest des de la data que es consigni 
al justificant i per l’import que hi figura, i des d’aquell 
moment l’entitat o l’intermediari queda obligat davant 
la hisenda pública.

Les ordres de pagament donades pel deutor a l’enti-
tat col·laboradora en la recaptació no tenen efectes per 
si soles davant la hisenda pública, sense perjudici de les 
accions que corresponguin a l’ordenant davant l’entitat 
pel seu incompliment.

Sisè. Documents d’ingrés.

S’aproven els models dels documents d’ingrés que 
figuren a l’annex d’aquesta Ordre, que s’han d’utilitzar 
per efectuar els ingressos a què fa referència l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Ordre.

Els models d’ingressos esmentats són els se-
güents:

Model 060, que es fa servir per als ingressos en efec-
tiu corresponents a la constitució de dipòsits i garanties 
a les sucursals de la Caixa General de Dipòsits.

Model 061, que es fa servir per als ingressos de 
quotes de drets passius.

Model 069, que es fa servir per als ingressos no 
tributaris no especificats als altres models.

Aquests documents d’ingrés els obtenen els òrgans 
competents de les delegacions d’Economia i Hisenda, 
i es lliuren als interessats perquè puguin fer els ingres-
sos mitjançant el procediment que indica l’apartat 7 
d’aquesta Ordre.

Aquests òrgans competents han de comprovar, mit-
jançant l’examen del document acreditatiu oportú, l’exac-
titud de les dades proporcionades pels obligats i que 
consisteixen en el nom o la raó social, el domicili i el NIF.

Els models consten almenys de tres exemplars: 
exemplar per a l’interessat, exemplar per a l’Administra-
ció o l’autoritat i exemplar per a l’entitat col·laboradora. 
L’exemplar «per a l’Administració o autoritat», una ve-
gada validat, l’ha de presentar l’obligat al pagament 
davant l’òrgan gestor o autoritat, quan la tramitació 
administrativa així ho exigeixi.

Setè. Procediment.

Els ingressos als quals fa referència l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta Ordre es recapten, d’acord amb el 
procediment que descriu l’article 80 del Reglament ge-
neral de recaptació, a les entitats de dipòsit que pres-
ten el servei de col·laboració en la gestió recaptadora 
(d’ara endavant entitats col·laboradores), mitjançant el 

compte restringit: «Tresor Públic. Compte restringit de 
col·laboració en la recaptació de l’AEAT de liquidacions 
practicades per l’Administració i altres ingressos no tri-
butaris i de la Caixa General de Dipòsits», que regula 
la lletra c) de l’apartat I.2 de l’Ordre ministerial de 15 
de juny de 1995, per la qual es desplega parcialment 
el Reglament general de recaptació en la redacció que 
en fa el Reial decret 448/1995, de 24 de març, en relació 
amb les entitats de dipòsit que presten el servei de col-
laboració en la gestió recaptadora.

El procediment que s’ha de seguir en l’ingrés en el 
compte restringit, en la conservació de la documentació 
per les entitats col·laboradores, en el requeriment de 
pagament, en l’ingrés de les entitats col·laboradores 
al Banc d’Espanya, en l’aportació d’informació per les 
entitats col·laboradores relativa als ingressos, en les 
incidències en la prestació del servei de col·laboració 
i en el control i seguiment de l’actuació de les entitats 
col·laboradores, és el que regula l’Ordre ministerial de 
15 de juny de 1995, amb les úniques especialitats que 
recullen els apartats següents.

Vuitè. Realització de l’ingrés per l’obligat al paga-
ment.

L’obligat al pagament ha de fer l’ingrés mitjançant la 
presentació del document d’ingrés ajustat al model que 
correspongui dels inclosos a l’annex d’aquesta Ordre 
en qualsevol sucursal de les entitats col·laboradores, 
la qual ha de validar en aquell mateix moment l’ope-
ració, amb indicació de la data i l’import. L’entitat col-
laboradora només ha d’admetre l’ingrés en la mesura 
que coincideixi l’import que es pretengui ingressar amb 
el consignat al document d’ingrés.

L’abonament en el compte restringit del Tresor Pú-
blic s’ha de fer en la mateixa data en què es produeixi 
l’ingrés a l’entitat.

En tot cas, aquest abonament s’ha de fer de forma 
individualitzada, i s’ha de dur a terme una anotació en 
compte per cada document d’ingrés recaptat. Efectuada 
cada anotació, s’ha d’actualitzar el saldo existent en el 
compte en aquell moment.

Novè. Aportació dels extractes per les entitats.

L’aportació dels extractes del compte restringit que 
indica l’apartat 7 anterior s’efectua d’acord amb el que 
estableix l’apartat I.3 de l’Ordre de 15 de juny de 1995, i 
els extractes esmentats també poden ser sol·licitats pel 
director general del Tresor i Política Financera.

L’extracte sol·licitat es pot subministrar mitjan-
çant suport informàtic, i és obligatòria la presentació 
d’aquest extracte fent ús d’aquest mitjà quan el nombre 
d’operacions sigui significatiu.

Això no obstant, en cas que tant l’òrgan competent 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de la Di-
recció General del Tresor i Política Financera com l’entitat 
col·laboradora disposin dels mitjans necessaris, l’apor-
tació i l’anàlisi dels moviments dels comptes restringits 
s’ha de dur a terme mitjançant connexió telemàtica.

Desè. Aportació de la informació a la Intervenció Ge-
neral de l’Administració de l’Estat.

Una vegada realitzats els processos de validació de 
la informació aportada per les entitats col·laboradores 
a què es refereix l’apartat III.2 de l’Ordre de 15 de juny 
de 1995, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha 
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de remetre  la informació corresponent als ingressos als 
quals fa referència l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre 
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat de 
forma centralitzada, d’acord amb les especificacions que 
estableixen l’Agència Estatal d’Administració Tributària i 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a fi 
que el centre esmentat pugui efectuar l’aplicació comp-
table d’aquests ingressos.

Disposició addicional única. Expedició dels documents 
d’ingrés pels òrgans de l’Administració General de 
l’Estat.

Mitjançant una resolució conjunta de la Direcció 
General del Tresor i Política Financera i la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat es pot autoritzar 
l’expedició dels documents d’ingrés inclosos a l’annex 
d’aquesta Ordre a un òrgan de l’Administració General 
de l’Estat, per a la recaptació posterior de l’ingrés no 
tributari mitjançant les entitats col·laboradores, d’acord 
amb el procediment que estableix aquesta Ordre.

Disposició transitòria primera. Ingressos no tributaris 
de contreta prèvia.

Els ingressos inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordre i que, com que van ser objecte de 
contreta prèvia, es recaptaven pel sistema d’entitats 
col·laboradores en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordre, s’han de continuar ingressant d’acord 
amb el seu procediment actual fins que la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat introdueixi les re-
formes necessàries per recaptar-los en els termes que 
estableix aquesta Ordre.

Disposició transitòria segona. Autorització de comptes 
restringits de recaptació.

Dins l’últim trimestre de l’any 2004, els òrgans de 
l’Administració general de l’Estat han de sol·licitar a la 
Direcció General del Tresor i Política Financera la nova 
autorització dels comptes restringits de recaptació oberts 
en entitats de crèdit per a la realització dels ingressos 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A l’entrada en vigor d’aquesta Ordre queden dero-
gades totes les disposicions del mateix rang o inferior 
que s’oposin al que s’hi disposa.

Disposició final primera. Habilitació.

S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política 
Financera i la Intervenció General de l’Estat perquè dic-
tin totes les resolucions que siguin necessàries per al 
desplegament d’aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 
2004.

Madrid, 29 de desembre de 2003.

ARENAS BOCANEGRA

     Excm. Sr. Vicepresident Primer del Govern i

Ministre d’Economia i Excm. Sr. Ministre d’Hisenda.
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ANNEX
MODELS DE DOCUMENTS D’INGRÉS

Delegació d’Economia i Hisenda de/d’

Sucursal de la Caixa General de Dipòsits

Propietari de l’efectiu en cas que sigui diferent del constituent

NIF/CIF Cognoms i nom o raó social

Carrer, plaça  Nom de la via pública         Número  Esc.  Pis         Porta     Telèfon

Municipi         Codi postal  Província

Núm. de registre  Núm. d’expedient:

NORMES QUE IMPOSEN LA CONSTITUCIÓ D’AQUEST DIPÒSIT O GARANTIA
CODI:
DENOMINACIÓ:

FINALITAT. Descripció de l’obligació garantida. En dipòsits per expropiacions i altres a favor de particulars, s’hi han de fer
constar les dades d’aquells a disposició dels quals es constitueixen.

Dipòsit o garantia: Provisional o definitiu/iva:

AUTORITAT A DISPOSICIÓ DE LA QUAL ES CONSTITUEIX. En dipòsits per expropiacions, òrgan expropiant.
NIF: DENOMINACIÓ:

CPR Model
Constitució de dipòsit o garantia en efectiu 9051289

         Número de justificant
Constituent o garantit
NIF/CIF Cognoms i nom o raó social

Carrer, plaça  Nom de la via pública         Número  Esc.  Pis         Porta     Telèfon

Municipi         Codi postal  Província

Total per ingressar

€

060

LLOC DE PAGAMENT
El pagament es pot fer en bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit en els quals no cal tenir compte obert.

Justificant de l’ingrés (validació mecànica o segell i signatura)

Exemplar per a

Abonament al Tresor Públic, compte restringit de col·laboració en la recaptació de l’AEAT de liquidacions fetes per l’Administració i altres
ingressos no tributaris i de la Caixa General de Dipòsits, la quantitat que s’indica a l’apartat Total per ingressar en aquest document.
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Espai reservat on heu de
detallar totes les dades que

considereu necessàries

Delegació d’Economia i Hisenda de/d’

CPR Model

9051289

         Número de justificant
IDENTIFICACIÓ
NIF/CIF Cognoms i nom o raó social

Carrer, plaça  Nom de la via pública         Número  Esc.  Pis         Porta     Telèfon

Municipi         Codi postal  Província

Total per ingressar

€          Codi de barres

061

LLOC DE PAGAMENT
El pagament es pot fer en bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit en els quals no cal tenir compte obert.

Justificant de l’ingrés (validació mecànica o segell i signatura)

Exemplar per a

Abonament al Tresor Públic, compte restringit de col·laboració en la recaptació de l’AEAT de liquidacions fetes per l’Administració i altres
ingressos no tributaris i de la Caixa General de Dipòsits, la quantitat que s’indica a l’apartat Total per ingressar en aquest document.
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Espai reservat on heu de
detallar totes les dades que

considereu necessàries

Delegació d’Economia i Hisenda de/d’

CPR Model

9051289

         Número de justificant
IDENTIFICACIÓ
NIF/CIF Cognoms i nom o raó social

Carrer, plaça  Nom de la via pública         Número  Esc.  Pis         Porta     Telèfon

Municipi         Codi postal  Província

Total per ingressar

€          Codi de barres

069

LLOC DE PAGAMENT
El pagament es pot fer en bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit en els quals no cal tenir compte obert.

Justificant de l’ingrés (validació mecànica o segell i signatura)

Exemplar per a

Abonament al Tresor Públic, compte restringit de col·laboració en la recaptació de l’AEAT de liquidacions fetes per l’Administració i altres
ingressos no tributaris i de la Caixa General de Dipòsits, la quantitat que s’indica a l’apartat Total per ingressar en aquest document.
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