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MINISTERI
DE TREBALL I AFERS SOCIALS

 11644 ORDRE TAS/2157/2005, de 29 de juny, per la 
qual es dicten normes per a l’aplicació del que 
disposa l’article 7 de la Llei 2/2005, de 15 de 
març, per la qual s’adopten mesures urgents 
per reparar els danys causats pels incendis i 
les inundacions esdevinguts a les comunitats 
autònomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, la 
Rioja, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat 
Valenciana. («BOE» 161, de 7-7-2005.)

La Llei 2/2005, de 15 de març, per la qual s’adopten 
mesures urgents per reparar els danys causats pels incen-
dis i les inundacions esdevinguts a les comunitats autò-
nomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, la Rioja, Comunitat 
Foral de Navarra i Comunitat Valenciana, disposa a l’arti-
cle 1, apartat 1, que per ordre del ministre de l’Interior 
s’han de determinar els termes municipals i nuclis de 
població als quals són aplicables les mesures que esta-
bleix la mateixa Llei destinades a reparar els danys oca-
sionats pels esdeveniments esmentats.

Per la seva banda, l’article 7 de la mateixa Llei esta-
bleix, entre altres mesures en aquest respecte, exemp-
cions i moratòries en el pagament de les quotes a la Segu-
retat Social en els termes i les condicions que assenyala.

En aquest sentit, coincideix l’àmbit geogràfic i tempo-
ral de l’aplicació de les mesures d’aquesta Llei 2/2005, de 
15 de març, amb el de les establertes sobre això pels 
mateixos danys en l’anterior Reial decret llei 6/2004, de 17 
de setembre, llevat de la seva extensió per l’esmentada 
Llei també als municipis de Torroella de Montgrí i Ullà de 
la província de Girona, per la qual cosa, tenint en compte 
que ja s’ha tramitat la concessió d’exempcions i moratò-
ries en el pagament de les quotes de la Seguretat Social a 
l’empara del que preveu a aquest efecte l’article 7 del 
Reial decret llei esmentat i en els termes de l’Ordre
TAS/4117/2004, de 2 de desembre, dictada per a l’aplica-
ció del precepte legal esmentat, només escau determi-
nar ara les normes addicionals pertinents en relació 
amb aquestes exempcions i moratòries en el pagament 
de les quotes de la Seguretat Social pels incendis esde-
vinguts en els municipis gironins esmentats, per raó de 
l’extensió d’aquests beneficis als municipis esmentats 
per la Llei 2/2005.

Al seu torn, la disposició final primera de la dita Llei 
faculta els diferents titulars dels departaments ministe-
rials, en l’àmbit de les seves competències, per dictar les 
disposicions necessàries i establir els terminis per a l’exe-
cució del que estableix l’esmentada Llei.

Per tant i a fi d’assegurar l’aplicació extensiva efectiva, 
a què s’ha fet referència, de les exempcions i moratòries 
en el pagament de quotes de la Seguretat Social, que pre-
veu l’article 7 de la Llei 2/2005, es fa necessari dictar la 
disposició oportuna.

En virtut d’això, he disposat:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

Les mesures urgents aprovades per la Llei 2/2005, de 
15 de març, per reparar els danys causats pels incendis i 
les inundacions esdevinguts a les comunitats autònomes 
d’Aragó, Catalunya, Andalusia, la Rioja, Comunitat Foral 
de Navarra i Comunitat Valenciana, concretament quant a 
exempcions i moratòries en el pagament de quotes de la 
Seguretat Social, són aplicables en els termes municipals 
i nuclis de població que es determinin per ordre del minis-

tre de l’Interior de conformitat amb el que estableix l’arti-
cle 1, apartat 1, de la dita Llei.

Article 2. Requisits i procediment per a la concessió de 
les exempcions i moratòries en el pagament de les 
quotes de la Seguretat Social.

L’exempció en el pagament de les quotes empresarials 
a la Seguretat Social en supòsits d’expedients de regulació 
d’ocupació i la moratòria en el pagament de les quotes a la 
Seguretat Social a què es refereix l’article 7 de la Llei 2/2005, 
de 15 de març, es regeixen pel que estableix l’Ordre TAS/
4117/2004, de 2 de desembre, per la qual es dicten normes 
per a l’aplicació del que disposa l’article 7 del Reial decret 
llei 6/2004, de 17 de setembre, pel qual s’adopten mesures 
urgents per reparar els danys causats pels incendis i les 
inundacions esdevinguts a les comunitats autònomes 
d’Aragó, Catalunya, Andalusia, la Rioja, Comunitat Foral de 
Navarra i Comunitat Valenciana, amb les particularitats 
següents:

a) Els beneficis en la cotització a la Seguretat Social 
que estableix l’article 7 de la Llei 2/2005, de 15 de març, 
també són aplicables als termes municipals de Torroella de 
Montgrí i Ullà (Girona).

b) Les moratòries d’un any sense interès en el paga-
ment de les quotes de la Seguretat Social per totes les con-
tingències, així com pels conceptes de recaptació conjunta 
amb les quotes, que es reconeguin tant a les empreses res-
pecte de la totalitat de les aportacions al seu càrrec com als 
treballadors pel seu compte inclosos en qualsevol dels 
règims del sistema de la Seguretat Social d’acord amb l’ar-
ticle 7.2 de la Llei 2/2005, de 15 de març, pels incendis fores-
tals d’excepcional envergadura produïts als termes munici-
pals de Torroella de Montgrí i Ullà la segona quinzena de 
setembre de 2004, estan referides als mesos de juny, juliol i 
agost de 2004, i les sol·licituds per a la seva concessió s’han 
de presentar dins els tres mesos següents al de la publica-
ció d’aquesta Ordre en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

c) El termini d’un any sense interès de les moratòries 
a què es refereix l’apartat anterior es computa a partir de 
l’últim dia del mes de novembre de 2004.

Disposició final.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de juny de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sr. Secretari d’Estat de la Seguretat Social. 

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 11745 ORDRE EHA/2167/2005, de 29 de juny, per la 
qual s’aprova el model DDC de declaració de 
desglossament de quotes centralitzades de 
l’impost sobre hidrocarburs i s’estableixen les 
seves normes de presentació. («BOE» 162, 
de 8-7-2005.)

La falta d’harmonització de l’estructura del nombre 
d’accises que cada Estat membre atribueix als seus ope-
radors en l’àmbit de les seves competències, denominat 


