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89/106/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, rela-
tiva a l’aproximació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels estats membres sobre els 
productes de construcció, modificat pel Reial decret 
1328/1995, de 28 de juliol, és necessària la derogació total 
de les disposicions d’homologació següents: Reial decret 
2532/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren de 
compliment obligatori les especificacions tècniques de 
xemeneies modulars metàl·liques i la seva homologació 
pel Ministeri d’Indústria i Energia; Reial decret 3089/1982, 
de 15 d’octubre, pel qual s’estableix la subjecció a normes 
tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefac-
ció per mitjà de fluids i la seva homologació pel Ministeri 
d’Indústria i Energia; Ordre de 12 de març de 1986, per la 
qual es declara obligatòria l’homologació dels productes 
bituminosos per a impermeabilització de cobertes en 
l’edificació, per aquest Departament, així com la deroga-
ció parcial de les disposicions següents: Reial decret 
2642/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren de 
compliment obligatori les especificacions tècniques dels 
canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació 
pel Ministeri d’Indústria i Energia; Reial decret 1312/1986, 
de 25 d’abril, pel qual es declara obligatòria l’homologa-
ció dels guixos i escaioles per a la construcció, així com el 
compliment de les especificacions tècniques dels prefa-
bricats i productes afins de guixos i escaioles i la seva 
homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia; deroga-
ció parcial de tot el que coincideixi amb el desplegament 
i l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE per a aquests pro-
ductes, per coadjuvar a l’harmonització tècnica que pre-
veu la Directiva esmentada.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 7 de juliol de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Derogació de disposicions.

Queden derogades, totalment o parcialment, les dis-
posicions que es detallen a continuació així com les dis-
posicions que les despleguen:

a) Reial decret 2532/1985, de 18 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifi-
cacions tècniques de xemeneies modulars metàl-
liques i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i 
Energia.

b) Reial decret 3089/1982, de 15 d’octubre, pel 
qual s’estableix la subjecció a normes tècniques dels 
tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà 
de fluids i la seva homologació pel Ministeri d’Indús-
tria i Energia.

c) Reial decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifi-
cacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i 
columnes d’enllumenat exterior i senyalització de 
trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria 
i Energia. Derogació parcial de tot el que coincideixi 
amb el que inclou la Directiva 89/106/CEE per a aquests 
productes.

d) Reial decret 1312/1986, de 25 d’abril, pel qual es 
declara obligatòria l’homologació dels guixos i escaioles 
per a la construcció, així com el compliment de les espe-
cificacions tècniques dels prefabricats i productes afins de 
guixos i escaioles i la seva homologació pel Ministeri d’In-
dústria i Energia. Derogació parcial, només per als pro-
ductes inclosos a la norma UNE 102 020:1983.

e) Reial decret 2705/1985, de 27 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifica-

cions tècniques de determinats productes metàl·lics 
bàsics i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i 
Energia.

f) Reial decret 2708/1985, de 27 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifica-
cions tècniques de les soldadures toves d’estany/plata i la 
seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia.

g) Reial decret 2649/1985, de 18 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifica-
cions tècniques de les cuines econòmiques amb dipòsit 
d’aigua per a ús domèstic i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia.

h) Ordre de 12 de març de 1986, per la qual es declara 
obligatòria l’homologació dels productes bituminosos 
per a impermeabilització de cobertes en l’edificació, per 
aquest Departament.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 7 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOSÉ MONTILLA AGUILERA 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 14455 RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2006 de la Direc-
ció General de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, sobre assistència als obligats tri-
butaris i ciutadans en la seva identificació 
telemàtica davant les entitats col·laboradores 
en ocasió de la tramitació de procediments tri-
butaris i, en particular, per al pagament de 
deutes pel sistema de càrrec en compte o mit-
jançant la utilització de targetes de crèdit o 
dèbit. («BOE» 189, de 9-8-2006.)

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
recull a l’article 34, entre altres, el dret dels obligats tribu-
taris que l’Administració Tributària els presti assistència 
per facilitar el compliment de les seves obligacions res-
pecte d’aquesta.

Per la seva banda, l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, insta les 
administracions a promoure la utilització de tècniques 
electròniques, informàtiques i telemàtiques en el desen-
volupament de les seves respectives activitats i compe-
tències.

El Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es 
regula la utilització de tècniques electròniques, informàti-
ques i telemàtiques per l’Administració General de l’Estat, 
aborda el desplegament del dit article i disposa que els 
programes i les aplicacions que efectuïn un tractament 
d’informació el resultat del qual sigui utilitzat pels òrgans 
i les entitats de l’àmbit de l’Administració General de l’Es-
tat per a l’exercici de les potestats que tenen atribuïdes 
han de ser objecte d’aprovació mitjançant una resolució 
de l’òrgan administratiu que tingui atribuïda la competèn-
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cia per resoldre el procediment, i s’han de publicar en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Raons de seguretat jurídica aconsellen estendre 
aquesta previsió d’aprovació i publicació a tots els casos 
en què l’Administració pública intervé en ocasió de la rea-
lització d’actuacions dels particulars amb rellevant trans-
cendència jurídica.

En l’àmbit tributari, aquesta mateixa filosofia la recull 
de manera expressa l’article 96 de l’esmentada Llei gene-
ral tributària.

En el marc tributari estatal, un primer pas en la línia 
que estableixen les normes abans esmentades va ser la 
Resolució d’11 d’abril de 2001 del director general de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre assis-
tència als contribuents i ciutadans en la seva identificació 
telemàtica davant les entitats col·laboradores en ocasió 
de la tramitació de procediments tributaris. Aquesta 
norma, bàsicament, va regular la possibilitat que els obli-
gats tributaris poguessin pagar telemàticament els seus 
deutes mitjançant el procediment de càrrec en comptes 
de la seva titularitat, oberts a les entitats col·laboradores 
en la gestió recaptadora.

En la mateixa línia, la Direcció General de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, a través de la Resolució 
1/2003, de 20 de gener, va estendre la possibilitat d’efec-
tuar per mitjans telemàtics el pagament dels deutes cor-
responents a autoliquidacions i liquidacions practicades 
per l’Administració, utilitzant per a això targetes de crèdit 
o dèbit associades a comptes oberts en entitats col-
laboradores. Aquesta Resolució preveia, a més, la possi-
bilitat que el titular de la targeta, i per tant ordenant de 
l’operació, no fos el mateix obligat al pagament.

Finalment, l’Ordre HAC/729/2003, de 28 de març, per 
la qual s’estableixen les condicions generals per al paga-
ment per via telemàtica de les taxes que constitueixen 
recursos de l’Administració General i els seus organismes 
públics, fa un pas definitiu quan inclou a la plataforma 
telemàtica d’ingrés de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària l’única figura tributària que encara no ho 
estava.

Amb la finalitat de refondre tota la regulació relativa 
als procediments de pagament telemàtic, i evitar en la 
mesura que sigui possible la dispersió normativa actual-
ment existent en la matèria, és imprescindible aprovar 
una nova resolució inspirada en la mateixa filosofia i 
basada en els procediments implantats en l’actualitat, el 
funcionament de la qual es pot valorar de forma satisfac-
tòria.

La principal novetat que introdueix aquesta Resolu-
ció consisteix en el fet que, sigui quin sigui el procedi-
ment telemàtic utilitzat per fer el pagament (càrrec 
directe en compte o per mitjà de targetes) i el concepte 
tributari que hi està vinculat, a través de la passarel·la de 
pagaments de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria l’ingrés pot ser ordenat per una persona diferent de 
l’obligat, sempre que el compte en què es produeixi el 
càrrec sigui de titularitat de l’ordenant i el justificant de 
pagament sigui expedit per l’entitat col·laboradora a 
nom de l’obligat.

En virtut d’això, disposo:
Primer. Objecte i àmbit d’aplicació.–La present Reso-

lució té per objecte aprovar i ordenar la publicitat del 
tractament de la informació perquè l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària faciliti a les entitats col·laboradores 
en la gestió recaptadora la identificació telemàtica dels 
obligats tributaris i les persones que ho sol·licitin en oca-
sió del compliment d’obligacions tributàries i duaneres, o 
en el curs d’algun procediment tributari.

En particular, aquesta Resolució és aplicable a les ope-
racions d’ingrés, mitjançant càrrec en compte o mitjan-
çant l’ús de targetes de crèdit o dèbit, d’autoliquidacions 
(agrupacions 021 i 022 de l’Ordre ministerial de 15 de juny 

de 1995), liquidacions practicades per l’Administració 
(agrupació 023 de l’Ordre ministerial de 15 de juny de 
1995), taxes que constitueixen recursos del pressupost de 
l’Estat (agrupació 050 de l’Ordre ministerial de 15 de juny 
de 1995) i taxes que constitueixen recursos dels pressu-
postos dels organismes públics (agrupació 051 de l’Ordre 
ministerial de 15 de juny de 1995).

Als efectes dels procediments que preveu la present 
Resolució, la persona que ordena l’ingrés a través de la 
passarel·la telemàtica de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (d’ara endavant, ordenant) pot ser el mateix 
obligat al pagament o una persona diferent.

Segon. Requisits previs.
1. Per utilitzar els procediments que preveu la pre-

sent Resolució l’ordenant de l’ingrés ha de:
a) Disposar d’un certificat electrònic corresponent a 

un sistema de signatura electrònica admès per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb l’Ordre 
HAC/1181/2003, de 12 de maig, per la qual s’estableixen 
normes específiques sobre l’ús de la signatura electrònica 
en les relacions tributàries per mitjans electrònics, infor-
màtics i telemàtics amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

b) Ser titular d’un compte de càrrec que estigui obert 
en alguna de les entitats col·laboradores en la gestió 
recaptadora que s’hagin adherit al procediment que 
regula aquesta Resolució.

En cas que el pagament es porti a terme mitjançant 
targeta, ser titular d’una targeta de crèdit o dèbit emesa 
per la mateixa entitat col·laboradora a través de la qual es 
pretén efectuar el pagament.

2. Per la seva banda, perquè l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària presti l’assistència en la identifica-
ció a una entitat col·laboradora, aquesta ha de:

a) Disposar d’un ordinador servidor que permeti 
establir comunicacions telemàtiques segures, amb la 
finalitat de proporcionar informació, en resposta a sol-
licituds de l’ordinador client, utilitzant el protocol https.

b) Mantenir el servei diàriament i, llevat de casos de 
força major, de manera ininterrompuda, en una banda 
horària que l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
consideri suficient.

c) Tenir implantat el dispositiu adequat que accepti o 
rebutgi en temps real la sol·licitud de càrrec en compte o 
a la targeta.

3. Perquè l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
presti assistència en el pagament telemàtic d’una taxa:

a) Mitjançant una resolució del departament minis-
terial o del director o president de l’organisme públic 
corresponent s’ha d’haver establert que el pagament de la 
taxa es pot portar a terme per mitjans telemàtics.

b) El desenvolupament de la pàgina web del depar-
tament ministerial o organisme públic encarregat de la 
gestió de la taxa ha de permetre que l’ordenant pugui 
enllaçar amb la pàgina web de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària (www.agenciatributaria.es).

4. Els pagaments que es realitzin mitjançant targetes 
de crèdit o dèbit queden subjectes a les condicions esta-
blertes entre l’emissor de la targeta i el titular; en particu-
lar, en tot el que fa referència al límit en l’import de les 
operacions.

Tercer. Adhesió al sistema.–Tota entitat col-
laboradora en la gestió recaptadora interessada a adherir-
se al procediment que regula la present Resolució ho ha 
de comunicar al titular del Departament de Recaptació de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant un 
escrit del seu representant legal o persona especialment 
apoderada a l’efecte (model de sol·licitud a l’annex V).
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En la comunicació, l’entitat col·laboradora ha d’indicar 
expressament les opcions de pagament (càrrec en compte 
o mitjançant l’ús de targetes) a les quals es vol adherir.

En totes les adhesions que es tramitin a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Resolució, s’entén que l’adhesió 
a una opció de pagament s’estén a tots els conceptes d’in-
grés a què es refereix el segon paràgraf de l’apartat pri-
mer.

Una vegada rebuda la comunicació d’adhesió, el 
Departament de Recaptació l’ha de traslladar al Departa-
ment d’Informàtica Tributària. Després de comprovar que 
l’entitat col·laboradora compleix els requisits que recull 
l’apartat segon d’aquesta Resolució, així com la viabilitat 
dels procediments que es descriuen en els apartats quart 
i cinquè, el Departament d’Informàtica Tributària ha de 
comunicar a l’entitat interessada les condicions generals 
per a la prestació del servei, les quals, una vegada accep-
tades per l’entitat, han de determinar la seva adhesió 
efectiva al sistema.

El Departament d’Informàtica Tributària ha d’adoptar 
les mesures que siguin necessàries perquè el sistema 
d’informació de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria reconegui l’adhesió i l’ha de comunicar al Departament 
de Recaptació.

La relació d’entitats col·laboradores adherides al sis-
tema s’ha de reflectir a la pàgina web de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (www.agenciatributaria.es), 
respectant l’ordre cronològic de l’adhesió, dins de cadas-
cuna de les opcions d’ingrés possibles.

Quart. Procediment per al pagament mitjançant càr-
rec en compte per mitjans telemàtics.

1. Autoliquidacions i liquidacions practicades per 
l’Administració.

L’ordenant s’ha de posar en comunicació amb l’adreça 
electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(www.agenciatributaria.es) i ha de procedir de la manera 
següent:

a) Elegir l’opció «pagament d’impostos» de l’Oficina 
Virtual.

b) L’aplicació mostra a l’ordenant les opcions de 
pagament corresponents a autoliquidacions o liquida-
cions practicades per l’Administració.

c) Una vegada elegida l’opció que sigui proce-
dent, l’aplicació facilita a l’ordenant la possibilitat de 
seleccionar el pagament mitjançant càrrec en compte. 
En aquest moment es mostra un formulari amb una 
sèrie de dades que l’ordenant ha de consignar, en fun-
ció de l’operació que estigui realitzant. Aquestes dades 
figuren en el punt 1 de l’annex I o annex I bis, segons 
es tracti d’autoliquidacions o liquidacions practicades 
per l’Administració respectivament. En particular, ha 
de facilitar el codi de compte client (en tot cas, de titu-
laritat de l’ordenant) en què s’ha de fer el càrrec. Amb 
l’esmentat codi s’identifica l’entitat col·laboradora en 
què es realitza l’operació, la qual ha d’estar adherida, 
en tot cas, al procediment que regula la present Reso-
lució.

d) Una vegada emplenat, l’ordenant envia el formu-
lari a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, signat 
digitalment amb les dades de creació de signatura asso-
ciades al certificat d’usuari.

Si l’ordenant és una persona jurídica, s’admeten fins a 
dues signatures digitals corresponents als apoderats del 
compte de càrrec, com a representants.

e) El sistema d’informació de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària verifica les dades rebudes i comu-
nica a l’ordenant els errors o defectes que s’hi puguin 
advertir.

f) Una vegada comprovada la informació, l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària envia a l’ordenant les 

dades de l’operació per realitzar, l’adreça electrònica de 
l’ordinador servidor de l’entitat col·laboradora, el qual 
processa l’operació de què es tracti, i un codi xifrat d’ope-
ració, que només l’entitat col·laboradora destinatària del 
càrrec pot verificar i que impedeix la manipulació de les 
dades de l’operació.

El registre de les dades reenviades per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària figura en el punt 2 de 
l’annex I o annex I bis, segons es tracti d’autoliquida-
cions o liquidacions practicades per l’Administració, res-
pectivament.

g) L’ordinador de l’ordenant envia les dades rebudes 
a l’adreça electrònica de l’ordinador de l’entitat col-
laboradora, d’acord amb el registre que especifica el punt 
3 de l’annex I o annex I bis, segons es tracti d’autoliquida-
cions o liquidacions practicades per l’Administració, res-
pectivament, i queda a l’espera de resposta.

h) L’entitat destinatària rep les dades i, en cas d’ad-
metre l’operació, realitza el càrrec en el compte de l’orde-
nant i l’abonament en el compte restringit de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, genera el número de 
referència complet (NRC) i autoritza l’emissió del rebut 
corresponent, en el qual figuren en tot cas les dades iden-
tificatives de l’obligat al pagament.

i) La resposta de l’entitat col·laboradora es remet a 
l’ordenant d’acord amb el registre que recull el punt 4 de 
l’annex I o annex I bis, segons es tracti d’autoliquidacions 
o liquidacions practicades per l’Administració, respectiva-
ment.

Si l’operació de càrrec resulta acceptada, el codi de 
retorn és «00» i la resposta conté les dades del rebut-
justificant d’ingrés (inclòs l’NRC), emès d’acord amb el 
que estableix l’Ordre de 28 de desembre de 2000, per la 
qual s’atorga el caràcter de justificant de pagament a 
determinats documents emesos per les entitats de dipò-
sit. Si l’operació no resulta acceptada, aquest camp no té 
contingut i el codi de retorn indica el motiu del rebuig, per 
a la qual cosa s’utilitzen els codis d’error que especifica 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb 
les necessitats de les entitats col·laboradores. Els codis 
d’error es poden consultar a l’adreça electrònica de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (www.agencia
tributaria.es).

j) Rebuda la resposta, el programa mostra automàti-
cament l’NRC subministrat si ha estat acceptada i, en cas 
de rebuig, la descripció del rebuig.

En el primer cas, emmagatzema de la mateixa 
manera l’NRC i possibilita la impressió del rebut emès, 
d’acord amb el que preveu l’Ordre de 28 de desembre de 
2000, per la qual s’atorga el caràcter de justificant de 
pagament a determinats documents emesos per les enti-
tats de dipòsit.

2. Taxes.–El procediment de pagament és el 
següent:

a) L’ordenant s’ha de posar en comunicació amb el 
departament ministerial o organisme gestor de la taxa el 
pagament de la qual s’ha d’efectuar, llevat que aquest 
hagi dictat una norma que disposi el contrari.

Aquesta comunicació es pot fer mitjançant connexió 
directa amb la pàgina web del departament ministerial o 
organisme corresponent o a través de la pàgina web de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (Oficina Virtual / 
pagament d’impostos / pagament de taxes).

b) Una vegada realitzada la comunicació, es demana 
a l’ordenant que consigni les dades necessàries per pagar 
la taxa.

c) Comprovat pel sistema d’informació del departa-
ment ministerial o organisme gestor de la taxa que l’orde-
nant ha consignat correctament les dades damunt esmen-
tades, es produeix un enllaç automàtic amb l’opció 
«Pagament d’impostos» de l’Oficina Virtual de la pàgina 
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web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (www.
agenciatributaria.es).

d) A partir d’aquest moment, es procedeix de forma 
anàloga a la que es descriu en els apartats a), b), c), d), e), 
f), g) i h) del punt 1r d’aquest apartat quart.

e) L’entitat col·laboradora facilita l’NRC a l’ordenant, 
i a través del seu ordinador el programari de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària el remet automàtica-
ment al del departament ministerial o organisme gestor, 
el qual, amb la comprovació prèvia d’aquest, genera per a 
l’ordenant un missatge de confirmació de la presentació i 
ingrés de la taxa.

El missatge de confirmació permet a l’ordenant impri-
mir el model de declaració, el qual (juntament amb l’NRC) 
justifica la presentació de la declaració i la realització del 
pagament de la taxa.

Els registres corresponents al formulari que ha d’em-
plenar l’ordenant a la pàgina web de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, les dades reenviades per 
aquesta, l’ordre de càrrec en compte i la comunicació de 
l’NRC per l’entitat col·laboradora es recullen a l’annex II.

Cinquè. Procediment per al pagament telemàtic mit-
jançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit associa-
des a comptes oberts en entitats col·laboradores.

1. Autoliquidacions i liquidacions practicades per 
l’Administració.–El procediment s’ha d’ajustar al que 
recull el punt 1 de l’apartat quart anterior, amb les excep-
cions següents, totes relacionades amb l’epígraf c):

a) En lloc de seleccionar l’opció de pagament mitjan-
çant càrrec en compte, l’ordenant ha d’elegir la de paga-
ment mitjançant targeta.

b) En el formulari a omplir per l’ordenant, en lloc de 
consignar-hi les dades relatives al codi compte client s’hi 
han de consignar les dades corresponents al número de 
targeta de crèdit o dèbit que s’utilitzi per fer el pagament, 
així com la data de caducitat de la targeta.

Els registres corresponents al formulari que ha d’em-
plenar l’ordenant, les dades reenviades per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, l’ordre de pagament 
mitjançant targeta i la comunicació de l’NRC per l’entitat 
col·laboradora es recullen a l’annex III i l’annex III bis, 
segons es tracti d’autoliquidacions o de liquidacions prac-
ticades per l’Administració.

2. Taxes.–El procediment és idèntic al que estableix 
el punt 2n de l’apartat quart anterior, amb les excepcions 
següents:

a) En lloc de seleccionar l’opció de pagament mitjan-
çant càrrec en compte, l’ordenant ha d’elegir la de paga-
ment mitjançant targeta.

b) En el formulari que ha d’omplir l’ordenant a la 
pàgina web de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria, en lloc de consignar-hi les dades relatives al codi 
compte client s’hi han de consiganr les corresponents al 
número de targeta de crèdit o de dèbit que utilitzi per 
efectuar l’ingrés, així com la data de caducitat de la tar-
geta.

Els registres corresponents al formulari que ha d’em-
plenar l’ordenant, les dades reenviades per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, l’ordre de pagament 
mitjançant targeta i la comunicació de l’NRC per l’entitat 
col·laboradora estan recollits a l’annex IV.

Sisè. Comprovació d’operacions.–L’Agència Estatal 
d’Administració Tributària ha de permetre que l’ordenant, 
aportant les mateixes dades que va utilitzar en la sol-
licitud de càrrec, consulti el resultat de l’operació quan hi 
hagi hagut alguna fallada en les comunicacions.

La comprovació del resultat de l’operació ha de seguir 
els procediments que descriuen els apartats quart i cinquè 
d’aquesta Resolució.

La resposta a la sol·licitud de comprovació és el 
mateix missatge de confirmació amb l’NRC obtingut o, si 
no, la indicació que no consta el càrrec consultat o bé que 
aquest hagi estat anul·lat.

Setè. Responsabilitat.–L’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària no és responsable de la falta de resposta 
per part de l’entitat col·laboradora ni dels motius de 
rebuig que aquesta indiqui.

De la mateixa manera, l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària tampoc no assumeix responsabilitat per 
l’admissió de l’ordre de pagament per l’entitat col-
laboradora. En particular, en els casos en què l’entitat 
porti a terme el càrrec en un compte la titularitat del qual 
no correspongui a l’ordenant de l’operació.

Els formularis que, d’acord amb el que preveu la pre-
sent Resolució, siguin remesos a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària, signats digitalment amb les dades de 
creació de signatura associades als corresponents certifi-
cats d’usuari, han de ser conservats per l’Agència de 
forma íntegra i segura.

Vuitè. Òrgan responsable del sistema.–Correspon al 
Departament d’Informàtica Tributària programar i super-
visar el sistema d’informació de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària per prestar l’assistència que preveu 
aquesta Resolució.

Novè. Conceptes i definicions.

1. Els conceptes i les definicions a què es refereix 
aquesta Resolució són els que recull l’annex V de l’Ordre 
de 24 d’abril de 2000, per la qual s’estableixen les condi-
cions generals i el procediment per a la presentació tele-
màtica de les declaracions de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques.

No obstant això, els ordenants dels ingressos poden 
fer servir tant el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la 
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda a què es refereix el punt 6 de l’annex V de l’Ordre 
de 24 d’abril de 2000, com qualsevol altre certificat elec-
trònic admès per l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria, en els termes que preveu l’Ordre HAC/1181/2003, de 
12 de maig, per la qual s’estableixen normes específiques 
sobre l’ús de la signatura electrònica en les relacions tri-
butàries per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

2. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): protocol de 
transferència d’hipertext utilitzat per enviar les pàgines 
web.

3. HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure): vari-
ació de l’HTTP que proporciona seguretat SSL per a tran-
saccions en línia a través de World Wide Web (www).

4. Codi xifrat d’operació: codi d’autenticació de mis-
satges (MAC), generat en funció de les dades correspo-
nents a les primeres 128 primeres posicions del punt 2 
dels annexos I i I bis i les 120 primeres posicions del punt 
2 dels annexos II, III, III bis i IV d’aquesta Resolució, 
d’acord amb les normes tècniques que consten a l’annex 
I de l’Ordre de 20 de gener de 1999, per la qual s’establei-
xen les condicions generals i el procediment per a la pre-
sentació telemàtica de declaracions liquidacions mensu-
als de grans empreses corresponents als codis 111, 320 i 
332, si bé el resultat d’aplicar l’algoritme DES (Data 
Encryption Standard), segons la norma de l’Institut Nord-
americà d’Estàndards Nacionals (ANSI X9.9-1), és el doble 
del que s’especifica aquí per a la generació dels caràcters 
de control de l’NRC.

Desè. Adhesions anteriors.–Es consideren automàti-
cament adherides al procediment que regula la present 
Resolució totes les entitats que ho estaven als procedi-
ments que estableixen la Resolució d’11 d’abril de 2001 de 
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l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre assis-
tència als contribuents i ciutadans en la seva identificació 
telemàtica davant les entitats col·laboradores en ocasió 
de la tramitació de procediments tributaris; la Resolució 
1/2003, de 20 de gener, de la Direcció General de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, sobre assistència als 
contribuents en la seva identificació telemàtica davant les 
entitats col·laboradores per al pagament de deutes cor-
responents a autoliquidacions i liquidacions practicades 
per l’Administració contra comptes mitjançant l’ús de tar-
getes de crèdit o dèbit associades a aquests comptes, i 
l’Ordre HAC/729/2003, de 28 de març, per la qual s’esta-
bleixen les condicions generals per al pagament per via 
telemàtica de les taxes que constitueixen recursos de 
l’Administració General d’Estat i els seus organismes 
públics, en els mateixos termes i amb el mateix abast 
amb què les adhesions esmentades es van produir al seu 
moment.

Onzè. Efectes de la publicació.–A partir de l’endemà 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», la pre-

sent Resolució substitueix les resolucions següents, que 
queden sense efecte:

a) Resolució d’11 d’abril de 2001 de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, sobre assistència als contribu-
ents i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant 
les entitats col·laboradores en ocasió de la tramitació de 
procediments tributaris.

b) Resolució 1/2003, de 20 de gener, de la Direcció 
General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
sobre assistència als contribuents en la seva identifica-
ció telemàtica davant les entitats col·laboradores per al 
pagament de deutes corresponents a autoliquidacions i 
liquidacions practicades per l’Administració contra 
comptes mitjançant l’ús de targetes de crèdit o dèbit 
associades a aquests comptes.

Madrid, 26 de juliol de 2006.–El director general de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Luis 
Pedroche y Rojo. 
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Annex I 

Pagament d'autoliquidacions (càrrec en compte)

1-Dades del formulari

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (001). Autoliquidacions (no es demana al ciutadà) 

2 4 2  An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Concepte o model (MMM, ex.: 100, 110...) 
4 9 2 N Exercici fiscal (AA) 
5 11 2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 
6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 
7 14 1 An Tipus d'autoliquidació (I o D) 
8 15  9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 
9 24 4 An Cognom (començament) en persones físiques. 

10 28 5 N Codi d'Administració (no es demana al ciutadà) 

11 33 12 N 
Import de l'ingrés/devolució (ajustat a la dreta i amb zeros a 
l'esquerra) 

12 45 12 N Import total del deute (IRPF amb fraccionament –100 i 102–)  
13 57 1 N Opció de fraccionament, segons normativa (1 o 2 en 100) 
14 58 20 N Codi compte client 

15 78 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit
de l'abonament o sol·licitud de devolució (No es demana al ciutadà. 
És calculat.) 

POS. =  posició 

N = numèric 

LONG. =  longitud  

An =  alfanumèric 
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2- Registre de dades reenviades per l'AEAT 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular del compte i del certificat de signatura electrònica 
(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD)  
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 
4 26 3 An Tipus d'operació (001) 
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 
6 31 3 N Concepte o model (MMM, ex: 100, 110...) 
7 34 2 N Exercici fiscal (AA) 
8 36  2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 
9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus d'autoliquidació (I o D) 
11 40 9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 
12 49 5 N Codi d'Administració 

13 54 12 N 
Import de l'ingrés/devolució (ajustat a la dreta i amb zeros a 
l'esquerra 

14 66 12 N Import total del deute (IRPF amb fraccionament) 
15 78 1 N Opció de fraccionament, segons normativa (1 o 2) 
16 79 20 N Codi compte client 

17 99 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit
de l'abonament o sol·licitud de devolució (No es demana al 
ciutadà. És calculat.) 

18 111 9 An NIF del primer representant o blancs (XNNNNNNNX) 
19 120 9 An NIF del segon representant o blancs (XNNNNNNNX) 
20 129 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal 
21 145 4 An Lletres d'etiqueta de l'obligat tributari en persones físiques 
22 149 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat tributari 
23 189 40 An Cognoms i nom del primer representant o blancs 
24 229 40 An Cognoms i nom del segon representant o blancs 

25 269 50 An 
ACTION complet de l’EC que accepta peticions de NRC, que ha 
de començar per https: 

26 319 4 An Mètode del formulari (POST) 
27 323 25 An Variables i valors a enviar al començament (opcional) 

El MAC de 8 és generat a partir de les dades de les 128 primeres posicions i constitueix el codi xifrat 
d'operació. 

Els imports s'han d’expressar en cèntims d'euro. 
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3- Registre d'ordre de càrrec 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular del compte i del certificat de signatura electrònica 
(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD) 
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 
4 26 3 An Tipus d'operació (001) 
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 
6 31 3 N Concepte o model (MMM, ex.: 100, 110...) 
7 34 2 N Exercici fiscal (AA) 
8 36  2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 
9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus d'autoliquidació (I o D) 
11 40 9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 
12 49 5 N Codi d'Administració 

13 54 12 N 
Import de l'ingrés/devolució (ajustat a la dreta i amb zeros a 
l'esquerra) 

14 66 12 N Import total del deute (IRPF amb fraccionament –100 i 102–) 
15 78 1 N Opció de fraccionament, segons normativa (1 o 2 en 100) 
16 79 20 N Codi compte client 

17 99 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit
de l'abonament o  sol·licitud de devolució 

18 111 9 An NIF del primer representant o blancs (XNNNNNNNX) 
19 120 9 An NIF del segon representant o blancs (XNNNNNNNX) 
20 129 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal 
21 145 4 An Lletres d'etiqueta de l'obligat tributari en persones físiques 
22 149 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat tributari 
23 189 40 An Cognoms i nom del primer representant o blancs 
24 229 40 An Cognoms i nom del segon representant o blancs 
25 269 32 N Reservat per a possibles ampliacions 

Mitjançant un acord entre l’AEAT i l'entitat col·laboradora interessada les dades dels camps 4 a 25 poden ser 
transmeses amb un xifratge addicional al realitzat per SSL. 
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4- Registre de resposta de l'entitat col·laboradora 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (001) 

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Concepte o model (MMM, ex.: 100, 110...) 

4 9 2 N Exercici fiscal (AA) 

5 11 2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 

6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

7 14 1 An Tipus d'autoliquidació (I o D) 

8 15  9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Lletres d'etiqueta en persones físiques 

10 28 5 N Codi d'administració 

11 33 12 N 
Import de l'ingrés/devolució  (ajustat a la dreta i amb zeros a 

l'esquerra) 

12 45 12 N Import total del deute (IRPF amb fraccionament) 

13 57 1 N Opció de fraccionament, segons normativa (1 o 2) 

14 58 20 N Codi compte client 

15 78 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit

de l'abonament o  sol·licitud de devolució 

16 90 8 N Data d'operació (AAAAMMDD) 

17 98 22 An 
Número de referència complet 

(MMMBBBBNNNNNDCXXXXXXXX)

18 120 2 An Codi de retorn 

19 122 89 N Reservat per a possibles ampliacions 

20 211 189 An 
Explicació de l'horari per a error 86 i explicació àmplia de l'error, 

amb telèfon d'incidències, per a l'error 87 
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Annex I bis  

Pagament de liquidacions practicades per l'Administració (càrrec en compte)

1- Dades del formulari 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An 
Tipus d'operació (002). Liquidacions practicades per 

l'Administració (no es demana al ciutadà) 

2 4 2  An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N 
Concepte o model (per a aquest tipus d'operació el seu valor pot ser 

002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069) 

4 9 2 N Exercici fiscal (per a aquest tipus d'operació el seu valor és 00) 

5 11 2 An 
Període (per a aquest tipus d'operació el seu valor són espais en 

blanc)

6 13 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació ( I ) 

8 15  9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Per a aquest tipus d'operació el seu valor són espais en blanc 

10 28 5 N Zeros 

11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 45 13 An Número de justificant  

13 58 20 N Codi compte client 

14 78 12 N 
Reservat per a l'import en la moneda en què estigui denominat el 

compte restringit de l'abonament (no es demana al ciutadà) 

2- Registre de dades reenviades per l'AEAT 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular del compte i del certificat de signatura electrònica 

(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Data (AAMMDD ) 

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 

4 26 3 An Tipus d'operació (002) 

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 

6 31 3 N 
Concepte o model (per a aquest tipus d'operació el seu valor pot 

ser 002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069) 

7 34 2 N Zeros 

8 36  2 An Espais en blanc 

9 38 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 

11 40 9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

12 49 5 N Zeros 

13 54 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 



2472 Dimecres 16 d’agost 2006 Suplement núm. 18

  

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

14 66 13 An Número de justificant

15 79 20 An Codi compte client 

16 99 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

17 111 9 An NIF del primer representant o blancs (XNNNNNNNX) 

18 120 9 An NIF del segon representant o blancs (XNNNNNNNX) 

19 129 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 

20 145 4 An Espais en blanc 

21 149 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat al pagament 

22 189 40 An Cognoms i nom del primer representant o blancs 

23 229 40 An Cognoms i nom del segon representant o blancs 

24 269 100 An 
ACTION complet de l’EC que accepta peticions de NRC, que ha 

de començar per https: 

25 369 4 An Mètode del formulari (POST) 

26 373 25 An Variables i valors a enviar al començament (opcional) 

El MAC de 8 és generat a partir del contingut de les 128 primeres posicions. 

3- Registre d'ordre de càrrec

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular del compte i del certificat de signatura electrònica 

(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Data (AAMMDD) 

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 

4 26 3 An Tipus d'operació (002) 

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 

6 31 3 N Concepte o model(002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069) 

7 34 2 N Exercici fiscal (00) 

8 36  2 An Espais en blanc 

9 38 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 

11 40 9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

12 49 5 N Zeros 

13 54 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

14 66 13 An Número de justificant

15 79 20 N Codi compte client 

16 99 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

17 111 9 An NIF del primer representant o blancs (XNNNNNNNX) 

18 120 9 An NIF del segon representant o blancs (XNNNNNNNX) 

19 129 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 

20 145 4 An Espais en blanc 

21 149 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat tributari 
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NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

22 189 40 An Cognoms i nom del primer representant o blancs 

23 229 40 An Cognoms i nom del segon representant o blancs 

24 269 32 N Reservat per a possibles ampliacions 

Hi ha la possibilitat que les dades dels camps 4 a 23 inclòs es transmetin xifrades, a més del xifratge realitzat 

per SSL. La clau i el sistema d'aquest xifratge s'han d’acordar entre l'entitat i l'AEAT. 

4- Registre de resposta de l'entitat col·laboradora

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (002) 

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Concepte o model (002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069)  

4 9 2 N Zeros 

5 11 2 An Espais en blanc 

6 13 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació (I) 

8 15  9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Espais en blanc 

10 28 5 N Zeros 

11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 45 13 An Número de justificant

13 58 20 N Codi compte client 

14 78 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

15 90 8 N Data de l'operació d'alta (AAAAMMDD) 

16 98 22 An 
Número de referència complet 

(DDAATTNNNNNNDCXXXXXXXX)

17 120 2 An Codi de retorn 

18 122 89 N Reservat per a possibles ampliacions 

19 211 189 An 
Explicació de l'horari per a error 86 i explicació àmplia de l'error, 

amb telèfon d'incidències, per a l'error 87 
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Annex II 

Pagament de taxes (càrrec en compte)

1- Dades del formulari 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (007). Taxes (no es demana al ciutadà) 

2 4 2  An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Zeros 

4 9 2 N Zeros 

5 11 2 An Espais en blanc 

6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació ( I ) 

8 15  9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Per a aquest tipus d'operació el seu valor són espais en blanc 

10 28 5 N Zeros 

11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 45 13 An Número de justificant

13 58 20 N Codi compte client 

14 78 12 N Zeros 

2- Registre de dades reenviades per l'AEAT 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular del compte i del certificat de signatura electrònica 

(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD) 

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 

4 26 3 An Tipus d'operació (007) 

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 

6 31 3 N Zeros 

7 34 2 N Zeros 

8 36  2 An Espais en blanc 

9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 

11 40 9 An NIF del subjecte passiu (XNNNNNNNX) 

12 49 5 N Zeros 

13 54 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

14 66 13 An Número de justificant 

15 79 20 N Codi compte client 

16 99 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit

de l'abonament 
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NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

17 111 9 An NIF del primer representant o blancs (XNNNNNNNX) 
18 120 9 An NIF del segon representant o blancs (XNNNNNNNX) 
19 129 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 
20 145 4 An Espais en blanc 
21 149 40 An Cognoms i nom o raó social del subjecte passiu 
22 189 40 An Cognoms i nom del primer representant o blancs 
23 229 40 An Cognoms i nom del segon representant o blancs 

24 269 100 An 
ACTION complet de l’EC que accepta peticions de NRC, que ha 
de començar per https: 

25 369 4 An Mètode del formulari (POST) 
26 373 25 An Variables i valors a enviar al començament (opcional) 

El MAC de 8 és generat a partir del contingut de les 120 primeres posicions. Els imports s'expressen en 
cèntims d'euro.  

3-Registre d'ordre de càrrec

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular del compte i del certificat de signatura electrònica 
(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD) 
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 
4 26 3 An Tipus d'operació (007) 
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 
6 31 3 N Zeros 
7 34 2 N Zeros 
8 36  2 An Espais en blanc 
9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 
11 40 9 An NIF del subjecte passiu (XNNNNNNNX) 
12 49 5 N Zeros 
13 54 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 
14 66 13 An Número de justificant 
15 79 20 N Codi compte client 

16 99 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 
de l'abonament 

17 111 9 An NIF del primer representant o blancs (XNNNNNNNX) 
18 120 9 An NIF del segon representant o blancs (XNNNNNNNX) 
19 129 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 
20 145 4 An Espais en blanc 
21 149 40 An Cognoms i nom o raó social del subjecte passiu 
22 189 40 An Cognoms i nom del primer representant o blancs 
23 229 40 An Cognoms i nom del segon representant o blancs 
24 269 32 N Reservat per a possibles ampliacions 

Hi ha la possibilitat que les dades dels camps 4 a 23 (o 24) inclòs es transmetin xifrades, a més del xifratge 
realitzat per SSL. La clau i el sistema d'aquest xifratge s'han d’acordar entre l'entitat i l'AEAT. 



2476 Dimecres 16 d’agost 2006 Suplement núm. 18

  

4- Registre de resposta de l'entitat col·laboradora 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (007) 

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Zeros  

4 9 2 N Zeros 

5 11 2 An Espais en blanc 

6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació (I) 

8 15  9 An NIF del subjecte passiu (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Espais en blanc 

10 28 5 N Zeros 

11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 45 13 An Número de justificant

13 58 20 N Codi compte client 

14 78 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit

de l'abonament 

15 90 8 N Data de l'operació d'alta (AAAAMMDD) 

16 98 22 An 
Número de referència complet 

(MMMTTTSSSSSSC0XXXXXXXX)

17 120 2 An Codi de retorn 

18 122 89 N Reservat per a possibles ampliacions 

19 211 189 An 
Explicació de l'horari per a error 86 i explicació àmplia de l'error, 

amb telèfon d'incidències, per a l'error 87 
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Annex III 

Pagament d'autoliquidacions (targeta)

1- Dades del formulari

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (011). Autoliquidacions 
2 4 2  An Alta (01), Consulta (02) 
3 6 3 N Concepte o model (MMM, ex.: 100, 110...) 
4 9 2 N Exercici fiscal. (AA) 
5 11 2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 
6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 
7 14 1 An Tipus de liquidació ( I ) 
8 15  9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 
9 24 4 An Cognoms (començament) en persones físiques 

10 28 5 N Codi d'Administració (no es demana al ciutadà) 
11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 
12 45 12 N Import total del deute (renda amb fraccionament)  
13 57 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 
14 61 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 
15 64 16 An Número de la targeta 
16 80 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

17 84 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 
de l'abonament (No es demana al ciutadà. És calculat.) 

2- Registre de dades reenviades per l'AEAT

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular de la targeta i del certificat de signatura electrònica 
(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data AAMMDD  
3 16 10 N Hora HHMMSSSSSS 
4 26 3 An Tipus d'operació (011) 
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 
6 31 3 N Concepte o model (MMM, ex.: 100, 110...) 
7 34 2 N Exercici fiscal (AA) 
8 36  2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 
9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 
11 40 9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 
12 49 5 N Codi d'Administració 
13 54 12 N Import de l'ingrés
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NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

(ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 
14 66 12 N Import total del deute (renda amb fraccionament) 
15 78 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 
16 82 4 An Codi del «merchant» 
17 86 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 
18 89 16 An Número de la targeta 
19 105 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

20 109 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 
de l'abonament 

21 121 14 An Espais en blanc 
22 135 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal  
23 151 4 An Lletres d'etiqueta de l'obligat tributari en persones físiques 
24 155 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat tributari 

25 195 40 An 
Cognoms i nom del titular de la targeta declarats pel titular del 
certificat

26 235 40 An Espais en blanc 

27 275 100 An 
ACTION complet de l’EC que accepta peticions de NRC, que ha 
de començar per https: 

28 375 4 An Mètode del formulari (POST)  
29 379 25 An Variables i valors a enviar al començament (opcional) 

El MAC de 8 és generat a partir de les dades de les 120 primeres posicions i constitueix el codi xifrat 
d'operació. 

3- Registre d'ordre de càrrec 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular de la targeta i del certificat de signatura electrònica 
(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data AAMMDD 
3 16 10 N Hora HHMMSSSSSS 
4 26 3 An Tipus d'operació (011) 
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 
6 31 3 N Concepte o model (MMM, ex.: 100, 110...) 
7 34 2 N Exercici fiscal (AA) 
8 36  2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 
9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 
11 40 9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 
12 49 5 N Codi d'Administració 
13 54 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 
14 66 12 N Import total del deute (renda amb fraccionament –100 i 102–) 
15 78 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 
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NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

16 82 4 An Codi del «merchant» 

17 86 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

18 89 16 An Número de la targeta 

19 105 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

20 109 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

21 121 14 An Espais en blanc 

22 135 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal  

23 151 4 An Lletres d'etiqueta de l'obligat tributari en persones físiques 

24 155 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat tributari 

25 195 40 An 
Cognoms i nom del titular de la targeta declarats pel titular del 

certificat

26 235 40 An Espais en blanc

27 275 32 N Reservat per a possibles ampliacions 

Mitjançant acord entre l’AEAT i l'entitat col·laboradora interessada, les dades dels camps 4 a 26 poden ser 

transmeses amb un xifratge addicional al realitzat per SSL. 

4- Registre de resposta de l'entitat col·laboradora 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (011) 

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Concepte o model (MMM, ex.: 100, 110...) 

4 9 2 N Exercici fiscal (AA) 

5 11 2 An Període (ex.: 0A, 1T, 01...) 

6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació (I) 

8 15  9 An NIF de l'obligat tributari (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Lletres d'etiqueta en persones físiques 

10 28 5 N Codi d'Administració 

11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 45 12 N Import total del deute (renda amb fraccionament) 

13 57 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 

14 61 4 An Codi del «merchant» 

15 65 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

16 68 16 An Número de la targeta 

17 84 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

18 88 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 
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NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

19 100 8 N Data de l'operació d'alta (AAAAMMDD) 

20 108 22 An 
Número de referència complet 
(MMMBBBBNNNNNDCXXXXXXXX)

21 130 2 An Codi de retorn 
22 132 79 N Reservat per a possibles ampliacions 

23 211 189 An 
Explicació de l'horari per a error 86 i explicació àmplia de l'error, 
amb telèfon d'incidències, per a l'error 87 
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Annex III bis 

Pagament de liquidacions practicades per l'Administració (targeta)

1- Dades del formulari 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (012). Liquidacions practicades per l'Administració
2 4 2  An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N 
Concepte o model (per a aquest tipus d'operació el seu valor pot ser 
002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069) 

4 9 2 N Exercici fiscal (per a aquest tipus d'operació el seu valor és 00) 

5 11 2 An 
Període (per a aquest tipus d'operació el seu valor són espais en 
blanc)

6 13 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 
7 14 1 An Tipus de liquidació (I) 
8 15  9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 
9 24 4 An Per a aquest tipus d'operació el seu valor són espais en blanc 

10 28 5 N Zeros 
11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 
12 45 13 An Número de justificant  
13 58 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 
14 62 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 
15 65 16 An Número de la targeta 
16 81 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

17 85 12 N 
Reservat per a l'import en la moneda en què estigui denominat el 
compte restringit de l'abonament (No es demana al ciutadà. És 
calculat.)
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2- Registre de dades reenviades per L'AEAT

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular de la targeta i del certificat de signatura electrònica 

(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD)  

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 

4 26 3 An Tipus d'operació (012) 

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 

6 31 3 N Concepte o model (002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069) 

7 34 2 N Exercici fiscal (00) 

8 36  2 An Espais en blanc 

9 38 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 

11 40 9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

12 49 2 N Zeros 

13 51 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

14 63 13 An Número de justificant

15 76 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 

16 80 4 An Codi del «merchant» 

17 84 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

18 87 16 An Número de la targeta 

19 103 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

20 107 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

21 119 14 An Espais en blanc 

22 133 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 

23 149 4 An Espais en blanc 

24 153 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat tributari 

25 193 40 An 
Cognoms i nom del titular de la targeta declarats pel titular del 

certificat

26 233 40 An Espais en blanc 

27 273 100 An 
ACTION complet de l’EC que accepta peticions de NRC, que ha de 

començar per https: 

28 373 4 An Mètode del formulari (POST)  

29 377 25 An Variables i valors a enviar al començament (opcional) 

El MAC de 8 és generat a partir del contingut de les 120 primeres posicions. 
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3- Registre d'ordre de càrrec 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular de la targeta i del certificat de signatura electrònica 
(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD) 
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 
4 26 3 An Tipus d'operació (012) 
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 
6 31 3 N Concepte o model (002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069) 
7 34 2 N Exercici fiscal (00) 
8 36  2 An Espais en blanc 
9 38 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 
11 40 9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 
12 49 2 N Zeros 
13 51 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 
14 63 13 An Número de justificant
15 76 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 
16 80 4 An Codi del «merchant» 
17 84 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 
18 87 16 An Número de la targeta 
19 103 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

20 107 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 
de l'abonament 

21 119 14 An Espais en blanc 
22 133 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 
23 149 4 An Espais en blanc  
24 153 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat tributari 

25 193 40 An 
Cognoms i nom del titular de la targeta declarats pel titular del 
certificat

26 233 40 An Espais en blanc
27 273 32 N Reservat per a possibles ampliacions 

Hi ha la possibilitat que les dades dels camps 4 a 26 inclòs es transmetin xifrades, a més del xifratge realitzat 
per SSL. La clau i el sistema d'aquest xifratge s'han d’acordar entre l'entitat i l'AEAT. 
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4- Registre de resposta de l'entitat col·laboradora 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (012) 

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Concepte o model (002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 o 069)  

4 9 2 N Zeros 

5 11 2 An Espais en blanc 

6 13 1 An Tipus de moneda de la liquidació (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació (I) 

8 15  9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Espais en blanc 

10 28 2 N Zeros 

11 30 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 42 13 An Número de justificant

13 55 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 

14 59 4 An Codi del «merchant» 

15 63 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

16 66 16 An Número de la targeta 

17 82 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

18 86 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

19 98 8 N Data de l'operació d'alta (AAAAMMDD) 

20 106 22 An 
Número de referència complet 

(DDAATTNNNNNNDCXXXXXXXX)

21 128 2 An Codi de retorn 

22 130 81 N Reservat per a possibles ampliacions 

23 211 189 An 
Explicació de l'horari per a error 86 i explicació àmplia de l'error, 

amb telèfon d'incidències, per a l'error 87 
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Annex IV 

Pagament de taxes (targeta)  

1- Dades del formulari 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (017). Taxes (no es demana al ciutadà) 

2 4 2  An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Zeros 

4 9 2 N Zeros 

5 11 2 An Espais en blanc 

6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació ( I ) 

8 15  9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Espais en blanc 

10 28 5 N Zeros 

11 33 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 45 13 An Número de justificant  

13 58 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 

14 62 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

15 65 16 An Número de la targeta 

16 81 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

2- Registre de dades reenviades per l'AEAT

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular de la targeta i del certificat de signatura electrònica 

(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD)  

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 

4 26 3 An Tipus d'operació (017) 

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 

6 31 3 N Zeros 

7 34 2 N Zeros 

8 36  2 An Espais en blanc 

9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 

11 40 9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

12 49 2 N Zeros 

13 51 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

14 63 13 An Número de justificant

15 76 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 

16 80 4 An Codi del «merchant» 
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NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

17 84 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

18 87 16 An Número de la targeta 

19 103 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

20 107 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

21 119 14 An Espais en blanc 

22 133 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 

23 149 4 An Espais en blanc 

24 153 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat al pagament 

25 193 40 An 
Cognoms i nom del titular de la targeta declarats pel titular del 

certificat

26 233 40 An Espais en blanc 

27 273 100 An 
ACTION complet de l’EC que accepta peticions de NRC, que ha de 

començar per https: 

28 373 4 An Mètode del formulari (POST)  

29 377 25 An Variables i valors a enviar al començament (opcional) 

El MAC de 8 és generat a partir del contingut de les 120 primeres posicions. 

3- Registre d'ordre de càrrec 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 9 An 
NIF del titular de la targeta i del certificat de signatura electrònica

(XNNNNNNNX)

2 10 6 N Data (AAMMDD) 

3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS) 

4 26 3 An Tipus d'operació (017) 

5 29 2 An Alta (01), Consulta (02) 

6 31 3 N Zeros 

7 34 2 N Zeros 

8 36  2 An Espais en blanc 

9 38 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

10 39 1 An Tipus de liquidació (I) 

11 40 9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

12 49 2 N Zeros 

13 51 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

14 63 13 An Número de justificant

15 76 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 

16 80 4 An Codi del «merchant» 

17 84 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

18 87 16 An Número de la targeta 

19 103 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 
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NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

20 107 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit

de l'abonament 

21 119 14 An Espais en blanc 

22 133 16 An MAC de 8 amb sortida en hexadecimal xifrat 

23 149 4 An Espais en blanc  

24 153 40 An Cognoms i nom o raó social de l'obligat al pagament 

25 193 40 An 
Cognoms i nom del titular de la targeta declarats pel titular del 

certificat

26 233 40 An Espais en blanc

27 273 32 N Reservat per a possibles ampliacions 

Hi ha la possibilitat que les dades dels camps 4 a 25 inclòs es transmetin xifrades, a més del xifratge realitzat 

per SSL. La clau i el sistema d'aquest xifratge s'han d’acordar entre l'entitat i l'AEAT. 

4- Registre de resposta de l'entitat col·laboradora 

NÚM. POS. LONG. TIPUS DESCRIPCIÓ

1 1 3 An Tipus d'operació (017) 

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02) 

3 6 3 N Zeros 

4 9 2 N Zeros 

5 11 2 An Espais en blanc 

6 13 1 An Tipus de moneda de la declaració (E) 

7 14 1 An Tipus de liquidació (I) 

8 15  9 An NIF de l'obligat al pagament (XNNNNNNNX) 

9 24 4 An Espais en blanc 

10 28 2 N Zeros 

11 30 12 N Import de l'ingrés (ajustat a la dreta i amb zeros a l'esquerra) 

12 42 13 An Número de justificant. 

13 55 4 An Codi Banc d'Espanya de l'entitat emissora de la targeta 

14 59 4 An Codi del «merchant» 

15 63 3 An Reservat per a ampliació del número de targeta (000) 

16 66 16 An Número de la targeta 

17 82 4 N Data de caducitat de la targeta (MMAA) 

18 86 12 N 
Import en la moneda en què estigui denominat el compte restringit 

de l'abonament 

19 98 8 N Data de l'operació d'alta (AAAAMMDD) 

20 106 22 An 
Número de referència complet 

(DDAATTNNNNNNDCXXXXXXXX)

21 128 2 An Codi de retorn 

22 130 81 N Reservat per a possibles ampliacions 

23 211 189 An 
Explicació de l'horari per a error 86 i explicació àmplia de l'error, 

amb telèfon d'incidències, per a l'error 87. 
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Annex V 

La Resolució               del director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
estableix el procediment d'assistència als obligats tributaris i ciutadans per a la realització telemàtica de 
pagaments de deutes pel sistema de càrrec en compte o mitjançant la utilització de targetes de crèdit o 
dèbit. 

 En aplicació de la Resolució esmentada es comunica la sol·licitud d'adhesió a aquest 
procediment de l'entitat col·laboradora en la recaptació dels tributs les dades de la qual s'adjunten. 

DADES DE L'ENTITATDENOMINACIÓ

NIF      CIB  

DOMICILI   

CP   POBLACIÓ

DADES DE L'ENTITAT 

NOM

NIF      CÀRREC 

TELÈFON    CORREU ELECTRÒNIC  

REPRESENTANT

SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL PROCEDIMENT DE PAGAMENT TELEMÀTIC 
EN ENTITATS COL·LABORADORES MITJANÇANT EL SISTEMA DE CÀRREC 
O MITJANÇANT TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT EMESES PER L'ENTITAT

HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
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Data:

 Signatura:

 Signat: ______________________________________ 

SISTEMES DE PAGAMENT QUE INCLOU L'ADHESIÓ

CÀRREC EN COMPTE DIRECTE 

TARGETES DE CRÈDIT I/O DÈBIT 


