
Suplement núm. 31 Dimarts 23 d’octubre 2007 4137

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

e) Dos exemplars dels estudis, publicacions o 
material promocional editat.

f) Una relació detallada d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat subven-
cionada amb indicació de l’import i la seva proce-
dència.

g) Els tres pressupostos que, en aplicació de 
l’article 31.3 de la Llei general de subvencions, hagi 
d’haver sol·licitat el beneficiari.

5. L’organització interprofessional agroalimen-
tària beneficiària de l’ajut ha de pagar necessària-
ment a través del compte bancari donat d’alta a la 
Direcció General del Tresor i Política Financera totes 
les despeses l’import de les quals superi els 3.000 
euros.

6. Si les despeses efectivament fetes són infe-
riors a les pressupostades inicialment, s’ha de reduir 
proporcionalment l’ajut, sempre que s’hagin assolit 
els fins i objectius que van presidir la concessió de la 
subvenció. En el cas de les subvencions que esta-
bleix l’article 3.b) i c), no es consideren complerts els 
objectius si no s’executa, com a mínim, el 60 per 
cent del pressupost previst.

7. Una vegada justificada adequadament, 
segons el parer de l’òrgan concedent, la realització 
de l’activitat objecte de subvenció, es procedirà al 
pagament de l’ajut.»

Cinc. La disposició transitòria primera queda redac-
tada de la manera següent:

«Disposició transitòria primera. Despeses d’assis-
tència tècnica.

Les organitzacions interprofessionals agroali-
mentàries reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret poden accedir a la sub-
venció de les despeses d’assistència tècnica, que 
estableix l’article 3.a), durant quatre anys comptats 
a partir de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial de 
convocatòria dels ajuts per a l’any 2007.»

Sis. S’hi afegeix una nova disposició transitòria ter-
cera, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria tercera. Expedients pen-
dents de pagament a la finalització de la vigència 
d’aquest Reial decret.

Tots els expedients de subvenció, justificats en el 
termini establert, que estiguin pendents de paga-
ment a la finalització del període de vigència 
d’aquest Reial decret es continuaran regint per les 
seves disposicions fins al pagament final de la sub-
venció deguda.»

Set. La disposició final quarta queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició final quarta. Vigència.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i la 
seva vigència acaba el dia 31 de desembre de 2013.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de setembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 18191 ORDRE EHA/3020/2007, d’11 d’octubre, per la 
qual s’aproven el model 190 per a la declaració 
del resum anual de retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques sobre rendiments del treball i 
d’activitats econòmiques, premis i determinats 
guanys patrimonials i imputacions de rendes, 
els dissenys físics i lògics als quals s’han 
d’ajustar els suports directament llegibles per 
ordinador, es determinen el lloc i la forma de 
presentació d’aquest model, i es modifica l’Or-
dre EHA/30/2007, de 16 de gener, per la qual 
s’aproven els models 110 i 111 de declaració-
document d’ingrés de retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques sobre rendiments del treball i 
d’activitats econòmiques, premis i determinats 
guanys patrimonials i imputacions de renda. 
(«BOE» 250, de 18-10-2007.)

La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial 
de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de no residents i sobre el patrimoni, ha introduït en l’àm-
bit de les retencions i ingressos a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques dos nous supòsits 
de rendes subjectes a aquestes modalitats de pagaments 
a compte. El primer el conté el paràgraf d) de l’apartat 5 
de l’article 101, que incorpora, dins dels rendiments deri-
vats d’activitats econòmiques subjectes a retenció o 
ingrés a compte, els procedents d’activitats empresarials 
que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estima-
ció objectiva, en els supòsits i les condicions que per 
reglament s’estableixin. L’altre nou supòsit de rendes sub-
jectes a retenció o ingrés a compte es concreta en el tercer 
paràgraf de l’article 101.6 de l’esmentada Llei en el qual es 
declaren subjectes al tipus de retenció o ingrés a compte 
del 18 per 100 els guanys patrimonials derivats dels apro-
fitaments forestals dels veïns en forests públiques que 
s’estableixin per reglament.

El Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, aprovat per l’article únic de Reial decret 
439/2007, de 30 de març, desplega les previsions legals de 
les noves obligacions de retenir o ingressar a compte. 
Així, en relació amb els rendiments derivats d’activitats 
empresarials el rendiment net de les quals es determini 
en el mètode d’estimació objectiva, l’article 95.6.2n de 
l’esmentat Reglament especifica i detalla cadascuna de 
les activitats econòmiques els rendiments de les quals 
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queden subjectes a retenció o ingrés a compte. Pel que fa 
als guanys patrimonials derivats dels aprofitaments 
forestals dels veïns en forests públiques, els articles 99.2 i 
105.2 de l’esmentat Reglament recullen, respectivament, 
les retencions i els ingressos a compte que s’han de prac-
ticar sobre aquestes rendes.

Al marge d’aquestes novetats, la regulació de les obli-
gacions formals i materials del retenidor i de l’obligat a 
ingressar a compte relatives a la declaració i ingrés periò-
dic de les quantitats retingudes o dels ingressos a compte 
que corresponguin pel període que és objecte de declara-
ció, així com la declaració resum anual de les retencions o 
ingressos a compte efectuats en l’exercici a què es referei-
xen, respectivament, els apartats 1 i 2 de l’article 108 del 
Reglament de l’impost, no conté cap modificació respecte 
de les que estableix la normativa anterior.

La incorporació dels esmentats nous supòsits de ren-
des subjectes a retenció o ingrés a compte als models 
mitjançant els quals s’ha d’efectuar periòdicament la 
declaració i l’ingrés de les quantitats retingudes i ingressos 
a compte que corresponguin sobre aquestes categories de 
renda es va efectuar mitjançant l’Ordre EHA/30/2007, 
de 16 de gener, per la qual s’aproven els models 110 i 111 
de declaració-document d’ingrés de retencions i ingres-
sos a compte de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques sobre rendiments del treball i d’activitats econò-
miques, premis i determinats guanys patrimonials i impu-
tacions de renda.

Així doncs, cal procedir en els termes abans esmen-
tats a aprovar un nou model de declaració resum anual de 
les retencions i ingressos a compte efectuats, model 190, 
en substitució del que ha aprovat l’Ordre HAC/2116/2003, 
de 22 de juliol, per la qual s’aproven el model 190 per al 
resum anual de retencions i ingressos a compte de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques sobre rendi-
ments del treball, de determinades activitats econòmi-
ques, premis i determinades imputacions de renda, els 
dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interi-
ors de l’esmentat model per suports directament llegibles 
per ordinador, s’estableixen les condicions generals i el 
procediment per a la seva presentació telemàtica per 
internet i es modifiquen les normes de presentació de 
determinats models de declaració anual.

En conseqüència, el model 190 que aprova aquesta 
Ordre incorpora els nous supòsits de rendes subjectes a 
retenció o ingrés a compte de la manera següent: les 
dades corresponents als rendiments d’activitats econòmi-
ques en estimació objectiva subjectes a retenció i ingrés a 
compte s’inclouen, dins de la clau H destinada als rendi-
ments d’activitats econòmiques, i s’identifiquen mitjan-
çant la nova subclau 04; les relatives als guanys patrimo-
nials derivats dels aprofitaments forestals dels veïns en 
forests públiques, per la seva banda, s’identifiquen mit-
jançant la nova subclau 02, dins de la clau K dedicada als 
premis i a aquests guanys patrimonials. D’aquesta 
manera ha estat possible mantenir en la seva integritat en 
el nou model 190 el contingut de les dades de la percep-
ció, l’estructura de les dades addicionals i la relació de 
claus identificatives de les percepcions que s’han utilitzat 
fins ara.

Pel que fa a la determinació del lloc i la forma de pre-
sentació del model 190, en aquesta Ordre es manté, en 
termes generals, la regulació abans vigent; no obstant 
això, es poden assenyalar dues novetats en aquesta matè-
ria.

En primer lloc, se suprimeix la possibilitat de presen-
tació del model 190 mitjançant suport col·lectiu directa-
ment llegible per ordinador, atesa l’escassa utilització 
d’aquesta via pels obligats tributaris en els últims exerci-
cis.

En segon lloc, fent ús de la facultat genèrica d’establir 
l’obligatorietat de comunicar-se amb les administracions 
públiques fent servir només mitjans electrònics quan els 

interessats es corresponguin amb persones jurídiques, tal 
com disposa l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i 
tenint en compte l’experiència adquirida, tant per l’Admi-
nistració tributària com pels obligats tributaris, en l’apli-
cació del procediment de presentació per via telemàtica 
de les declaracions, així com els avantatges que deriven 
de la utilització dels mitjans electrònics, aquesta Ordre 
estén l’obligatorietat de presentació telemàtica per inter-
net a les declaracions del resum anual de retencions i 
ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, model 190, corresponents a obligats tribu-
taris que siguin persones jurídiques i tinguin la forma de 
societat anònima o societat de responsabilitat limitada.

A més de les novetats assenyalades, el model 190 
aprovat en aquesta Ordre es caracteritza perquè no incor-
pora les dades relatives al domicili del declarant ni en el 
full resum ni en el sobre de retorn. La raó d’aquesta 
supressió està en el fet que aquests models no tenen 
transcendència censal i que no constitueixen una via pro-
cedimental idònia per comunicar a l’Administració tribu-
tària ni el domicili fiscal ni els canvis que s’hi han efectuat, 
circumstàncies que han de comunicar els obligats a efec-
tuar pagaments a compte mitjançant el model 036, apro-
vat per l’Ordre EHA/1274/2007, de 26 d’abril.

La modificació de l’Ordre EHA/30/2007, de 16 de gener, 
per la qual s’aproven els models 110 i 111 de declaració-
document d’ingrés de retencions i ingressos a compte de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques sobre 
rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis 
i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, 
es limita a explicitar que quan l’entitat pagadora sigui 
l’Administració General de l’Estat, la retenció i l’ingrés 
s’hagin efectuat de forma directa i el pagament s’hagi 
realitzat a través d’habilitacions o caixes pagadores, 
aquestes han d’utilitzar el model 111, exclusivament, per 
efectuar la declaració de les quantitats retingudes i dels 
ingressos a compte efectuats corresponents a cada mes.

Finalment, aquesta Ordre es fonamenta en l’habilita-
ció que conté l’article 108.5 del Reglament de l’impost, 
segons el qual les declaracions de les retencions i ingres-
sos a compte de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques efectuats s’han de fer en els models que esta-
bleixi per a cada classe de rendes el ministre d’Economia 
i Hisenda, qui, així mateix, pot determinar les dades que 
s’hi han d’incloure. L’esmentada habilitació reglamentària 
es completa en el paràgraf segon de l’esmentat apartat, 
en el qual s’estableix que la declaració i l’ingrés s’ha de 
fer en la forma i el lloc que determini el ministre d’Econo-
mia i Hisenda, el qual pot establir els supòsits i les condi-
cions de presentació de les esmentades declaracions per 
mitjans telemàtics.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Aprovació del model 190.

1. S’aprova el model 190 «Retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions 
de renda. Resum anual». Aquest model, que figura com a 
annex I d’aquesta Ordre, es compon dels següents docu-
ments:

a) Full resum, que comprèn dos exemplars, un per a 
l’Administració i l’altre per a l’interessat.

b) Full interior de relació nominativa de perceptors, 
que consta, així mateix, de dos exemplars, un per a l’Ad-
ministració i l’altre per a l’interessat.

c) Sobre de retorn.

El número de justificant que ha de figurar en l’esmen-
tat model és un número seqüencial els tres primers dígits 
del qual es corresponen amb el codi 190.
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2. També són vàlides les declaracions que, tot i ajus-
tar-se als continguts del model aprovat en la present 
Ordre, es facin amb el mòdul d’impressió en paper blanc 
que, si s’escau i a aquests efectes, elabori l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària. Per a aquestes declaracions 
s’ha de fer servir el sobre de retorn «Programa d’ajuda», 
que aprova l’Ordre EHA/702/2006, de 9 de març, per la 
qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de l’impost sobre patri-
moni, exercici 2005, s’estableixen el procediment de tra-
mesa de l’esborrany de declaració de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i les condicions per a la 
seva confirmació o subscripció, se’n determinen el lloc, la 
forma i els terminis de presentació, així com les condici-
ons generals i el procediment per presentar-los per mit-
jans telemàtics o telefònics.

Les dades impreses en aquestes declaracions han de 
prevaldre sobre les alteracions o correccions manuals 
que s’hi puguin produir, per la qual cosa aquestes no pro-
dueixen efectes davant l’Administració tributària.

Article 2. Obligats a presentar el model 190.

1. El model 190 l’han d’utilitzar les persones físiques, 
jurídiques i altres entitats, incloses les administracions 
públiques, que, tot i estar obligades a retenir o a ingressar 
a compte de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques de conformitat amb el que estableix l’article 76 del 
Reglament de l’esmentat impost, aprovat per l’article únic 
del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova 
el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pen-
sions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, 
satisfacin o abonin alguna de les rendes següents, inclo-
ses les exemptes de l’impost:

a) Rendiments del treball, incloses les dietes i assig-
nacions per a despeses de viatge exceptuades de grava-
men.

b) Rendiments que siguin contraprestació de les 
activitats econòmiques següents:

1a Activitats professionals a què es refereixen els 
apartats 1 i 2 de l’article 95 del Reglament de l’impost.

2a Activitats agrícoles o ramaderes en els termes 
que assenyala l’apartat 4 de l’article 95 del Reglament de 
l’impost.

3a Activitats forestals a què es refereix l’apartat 5 de 
l’article 95 del Reglament de l’impost.

4a Activitats econòmiques els rendiments nets de 
les quals es determinin d’acord amb el mètode d’estima-
ció objectiva que preveu el número 2n de l’apartat 6 de 
l’article 95 del Reglament de l’impost.

c) Rendiments procedents de la propietat intel-
lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de 
l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, del sub-
arrendament sobre els béns anteriors i dels procedents de 
la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge a què es 
refereix l’article 75.2.b) del Reglament de l’impost, quan 
provinguin d’activitats econòmiques.

d) Contraprestacions satisfetes en metàl·lic o en 
espècie a persones o entitats no residents en els supòsits 
que preveu l’article 92.8 de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos 
sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el 
patrimoni.

e) Premis que es lliurin com a conseqüència de la 
participació en jocs, concursos, rifes o combinacions ale-
atòries, a què es refereix l’article 75.2.c) del Reglament de 
l’impost, amb independència de la seva qualificació fis-
cal.

f) Guanys patrimonials derivats dels aprofitaments 
forestals dels veïns en forests públiques a què es refereix 
la menció final de l’article 75.1.d) del Reglament de l’im-
post.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan 
es tracti de beques exemptes en virtut del que disposen 
els articles 7.j) de la Llei i 2 del Reglament, tots dos de 
l’impost, no s’inclouen en el model 190 les beques la 
quantia de les quals sigui inferior a 3.000 euros anuals.

Article 3. Formes de presentació del model 190.

La declaració resum anual de retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, model 190, s’ha de presentar d’acord amb els crite-
ris que s’especifiquen a continuació:

1r Les declaracions que corresponguin a obligats 
tributaris persones jurídiques que tinguin la forma de 
societats anònimes o societats de responsabilitat limitada 
o a obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de 
Grans Contribuents o a alguna de les unitats de gestió de 
grans empreses de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària i que no continguin més de 49.999 registres de 
percepcions, s’han de presentar per via telemàtica a tra-
vés d’internet, d’acord amb el que estableixen els articles 
9, 10 i 11 d’aquesta Ordre, o bé per teleprocés, d’acord 
amb el procediment a què es refereix l’article 12 d’aquesta 
Ordre.

2n Les declaracions que corresponguin a obligats 
tributaris no inclosos en el número 1r anterior i que no 
continguin més de 49.999 registres de percepcions, s’han 
de presentar, a elecció de l’obligat tributari, a través d’al-
gun dels mitjans següents:

a) En imprès, sempre que la declaració no contingui 
més de 15 registres de percepcions. En aquest cas, la 
declaració es pot presentar tant en el formulari ajustat al 
model 190 aprovat a l’article 1 d’aquesta Ordre, com en un 
imprès generat mitjançant la utilització, exclusivament, 
del mòdul d’impressió desenvolupat per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

b) Per via telemàtica a través d’internet, d’acord amb 
el que estableixen els articles 9, 10 i 11 d’aquesta Ordre.

c) Per via telemàtica per teleprocés, d’acord amb el 
procediment a què es refereix l’article 12 d’aquesta 
Ordre.

3r Les declaracions que continguin més de 49.999 
registres de percepcions, sigui quina sigui la persona o 
l’entitat obligada per presentar-les, s’han de presentar per 
via telemàtica per teleprocés, d’acord amb el procediment 
a què es refereix l’article 12 d’aquesta Ordre, o en suport 
directament llegible per ordinador, d’acord amb el que 
estableixen els articles 7 i 8 d’aquesta Ordre.

Els suports directament llegibles per ordinador, que 
han de ser exclusivament individuals, han de complir les 
característiques següents:

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

o sense.
d) No-multisessió.

Article 4. Aprovació dels dissenys físics i lògics als quals 
s’han d’ajustar els suports directament llegibles per 
ordinador del model 190.

S’aproven els dissenys físics als quals s’han d’ajustar 
els suports directament llegibles per ordinador, així com 
els dissenys lògics als quals s’han d’ajustar els fitxers que 
continguin la informació a subministrar en el model 190 
tant en supòsit de presentació d’aquest mitjançant suport 
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directament llegible per ordinador com per via telemàtica. 
Els dos dissenys, físics i lògics, figuren a l’annex II 
d’aquesta Ordre.

En tot cas, la informació que conté el suport directa-
ment llegible per ordinador ha d’haver estat validada amb 
caràcter previ a la seva presentació. Aquesta validació 
s’ha de fer utilitzant el programa de validació elaborat per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, llevat que, per 
raons tècniques objectives, no sigui possible, cas en què 
la validació s’ha de fer en qualsevol delegació de l’esmen-
tada agència o també en qualsevol de les administracions 
dependents d’aquesta. En el supòsit d’obligats tributaris 
adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a 
alguna de les unitats de gestió de grans empreses de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària als qui, així 
mateix per raons tècniques objectives, no sigui possible 
utilitzar el programa de validació elaborat per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, l’esmentada validació 
també es pot fer en la corresponent delegació central o 
unitat de gestió.

No obstant això, quan el suport directament llegible 
per ordinador hagi estat generat mitjançant el programa 
d’ajuda elaborat per l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària, no és necessari efectuar l’esmentada validació 
prèvia.

Article 5. Termini de presentació del model 190.

D’acord amb el que disposa l’article 108.2 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
la presentació del resum anual de retencions i ingressos a 
compte, model 190, s’ha de fer en els primers vint dies 
naturals del mes de gener de cada any, en relació amb les 
quantitats retingudes i els ingressos a compte que corres-
ponguin a l’any immediatament anterior.

No obstant això, en cas que el resum anual de retenci-
ons i ingressos a compte, model 190, es presenti en suport 
directament llegible per ordinador o hagi estat generat 
mitjançant la utilització, exclusivament, dels correspo-
nents mòduls d’impressió desenvolupats, a aquests efec-
tes, per l’Administració tributària, el termini de presenta-
ció ha de ser el comprès entre l’1 de gener i el 31 de gener 
de l’any següent al qual correspon el resum anual. A 
aquests efectes, s’entén que la presentació telemàtica de 
la declaració resum anual de retencions i ingressos a 
compte, model 190, té la consideració de presentació en 
suport directament llegible per ordinador.

Tot això, sense perjudici del que disposen l’apartat 3 
de l’article 10 i l’apartat 2 de l’article 12 d’aquesta Ordre.

Article 6. Lloc i procediment de presentació del model 
190 en imprès.

1. La presentació del resum anual de retencions i 
ingressos a compte, model 190, tant en l’imprès aprovat a 
l’annex I d’aquesta Ordre com en el generat a través del 
mòdul d’impressió elaborat per l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària, l’ha de fer la delegació o l’administra-
ció de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corres-
ponent al domicili fiscal de l’obligat tributari.

Aquesta presentació s’ha de fer ja sigui directament o 
per correu certificat, fent servir el sobre de retorn que cor-
respongui dels que es detallen a l’article 1 d’aquesta 
Ordre, en el qual s’ha d’haver introduït prèviament la 
següent documentació:

a) L’«exemplar per a l’Administració» del full resum 
del model 190, degudament emplenat, en el qual hi ha de 
constar adherida a l’espai reservat a aquest efecte l’eti-
queta identificativa subministrada per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. En el supòsit que no es disposi 
d’aquesta etiqueta, s’han d’emplenar la totalitat de les 
dades d’identificació sol·licitades i s’hi ha d’adjuntar una 

fotocòpia de la targeta acreditativa del número d’identifi-
cació fiscal.

b) Els «exemplars per a l’Administració» dels fulls 
interiors que contenen la relació nominativa de percep-
tors.

2. No obstant això, la presentació del model 190 en 
imprès també es pot fer a través de qualsevol de les enti-
tats col·laboradores situades en el territori espanyol, con-
juntament amb la declaració-document d’ingrés de reten-
cions i ingressos a compte, model 110, corresponent a 
l’últim període de l’any, sempre que aquesta resulti a 
ingressar i aquest ingrés s’efectuï en l’entitat esmentada.

Un cop efectuat l’ingrés del model 110 de l’últim perí-
ode, s’ha d’introduir en el sobre anual la documentació a 
què es refereixen les lletres a) i b) de l’apartat 1 anterior. 
Una vegada tancat aquest sobre, s’ha de dipositar a la 
mateixa entitat col·laboradora, que l’ha de fer arribar a 
l’òrgan administratiu corresponent.

Article 7. Lloc i procediment de presentació del model 
190 en suport directament llegible per ordinador.

1. El suport directament llegible per ordinador s’ha 
de presentar en la delegació o administració de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària en l’àmbit territorial del 
qual estigui situat el domicili fiscal del retenidor o obligat 
a ingressar a compte, o bé en la Delegació Central de 
Grans Contribuents o en la Unitat de Gestió de Grans 
Empreses de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
segons escaigui en funció de l’adscripció de l’obligat tri-
butari en una delegació o unitat o en l’altra.

A aquest efecte, l’obligat tributari ha de presentar, a 
més, els documents següents:

Els dos exemplars, per a l’Administració i per a l’inte-
ressat, del full resum del model 190, a cadascun dels 
quals s’ha d’adherir, a l’espai corresponent, l’etiqueta 
identificativa que subministri l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària. En el supòsit que no es disposi d’aques-
tes etiquetes, s’han d’emplenar la totalitat de les dades 
d’identificació sol·licitades i s’hi ha d’adjuntar una fotocò-
pia de la targeta acreditativa del número d’identificació 
fiscal.

Així mateix, aquests exemplars han d’estar deguda-
ment signats indicant en els espais corresponents la iden-
titat del signant així com les dades restants que en l’es-
mentat full resum se sol·liciten.

Una vegada segellats per l’oficina receptora, el decla-
rant ha de retirar l’«exemplar per a l’interessat» del full 
resum del model 190 presentat, que serveix com a justifi-
cant del lliurament.

2. Totes les recepcions de suports llegibles per ordi-
nador són provisionals, com a conseqüència del seu pro-
cés i comprovació. Quan no s’ajustin al disseny i altres 
especificacions establertes en aquesta Ordre, o quan no 
sigui possible l’accés a la informació que aquests conte-
nen, s’ha de requerir el declarant perquè en el termini de 
deu dies hàbils solucioni els defectes que tingui el suport 
informàtic presentat, transcorreguts els quals i si persis-
teixen anomalies que impedeixin a l’Administració tribu-
tària l’accés a les dades exigibles, es considera no vàlida 
la declaració informativa a tots els efectes, circumstància 
que s’ha de posar en coneixement de l’obligat tributari de 
forma motivada.

3. Per raons de seguretat, els suports llegibles direc-
tament per ordinador no es retornaran, llevat que se sol-
liciti expressament; en aquest cas, s’esborraran i es lliura-
ran aquests o altres de similars.
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Article 8. Identificació dels suports directament llegibles 
per ordinador del model 190.

El suport directament llegible per ordinador ha de 
tenir una etiqueta adherida a l’exterior en la qual s’han de 
fer constar les dades que s’especifiquen a continuació i, 
necessàriament, pel mateix ordre:

a) Delegació, administració o unitat de gestió de 
grans empreses de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària en la qual s’efectuï la presentació individual.

b) Exercici.
c) Model de presentació: 190.
d) Número identificatiu del full resum que s’hi 

adjunta.
e) Número d’identificació fiscal (NIF) del declarant.
f) Cognoms i nom, o raó social, del declarant.
g) Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se.
h) Telèfon i extensió d’aquesta persona.
i) Nombre total de registres.

Per fer constar les dades esmentades, només cal con-
signar-les precedides de la lletra que els correspongui 
segons la relació anterior.

En el supòsit que l’arxiu consti de més d’un suport direc-
tament llegible per ordinador, tots han de portar la seva eti-
queta numerada seqüencialment: 1/n, 2/n, etc., en què «n» 
és el nombre total de suports. En l’etiqueta del segon i suc-
cessius volums només és necessari consignar les dades 
indicades en les lletres a), b), c), d), e) i f) anteriors.

Article 9. Àmbit d’aplicació de la presentació telemàtica 
per internet del model 190.

En els termes que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre, 
la presentació del model 190 per via telemàtica la pot fer 
el declarant mateix o bé un tercer que actuï en represen-
tació seva, d’acord amb el que estableixen el Reial decret 
1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es desplega la col-
laboració social en la gestió dels tributs per a la presenta-
ció telemàtica de declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris, i l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de 
maig, per la qual s’estableixen els supòsits i les condici-
ons en què es pot fer efectiva la col·laboració social en la 
gestió dels tributs, i aquesta s’estén expressament a la 
presentació telemàtica de determinats models de declara-
ció i altres documents tributaris.

Article 10. Condicions generals per a la presentació tele-
màtica per internet del model 190.

1. Requisits per a la presentació telemàtica del model 
190. La presentació telemàtica del model 190 està sub-
jecta al compliment dels requisits següents:

1r El declarant ha de disposar de número d’identifi-
cació fiscal (NIF).

2n El declarant ha de tenir instal·lat en el navegador 
un certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Naci-
onal de la Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, 
d’acord amb el procediment que estableixen els annexos 
III i VI de l’Ordre de 24 d’abril de 2000, per la qual s’esta-
bleixen les condicions generals i el procediment per a la 
presentació telemàtica de declaracions de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, o qualsevol altre certifi-
cat d’entre els quals estiguin admesos per l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària, d’acord amb el que preveu 
l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig, per la qual s’esta-
bleixen normes específiques sobre l’ús de la signatura 
electrònica en les relacions tributàries per mitjans electrò-
nics, informàtics i telemàtics amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.

3r Si el presentador és una persona o entitat autorit-
zada per presentar declaracions en representació de ter-
ceres persones, ha de tenir instal·lat en el navegador el 

seu certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica 
Nacional de la Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, 
o qualsevol altre certificat electrònic admès en les relaci-
ons de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en els ter-
mes que preveu l’esmentada Ordre de 12 de maig de 
2003.

4t Per efectuar la presentació telemàtica de la decla-
ració corresponent al model 190, el declarant o, si s’escau, 
el presentador autoritzat, ha d’utilitzar prèviament un pro-
grama d’ajuda per obtenir el fitxer amb la declaració que 
ha de transmetre. Aquest programa d’ajuda pot ser el 
desenvolupat per l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària per a la declaració corresponent al model 190 o un 
altre que obtingui un fitxer amb el mateix format.

El contingut d’aquest fitxer s’ha d’ajustar als dissenys 
de registres de tipus 1 i de tipus 2 que estableix l’annex II 
d’aquesta Ordre.

Així mateix, els declarants que optin per aquesta 
modalitat de presentació han de tenir en compte les nor-
mes tècniques que es requereixen per efectuar l’esmen-
tada presentació i que estan recollides a l’annex II de 
l’esmentada Ordre de 24 d’abril de 2000.

2. Presentació de declaracions amb deficiències de 
tipus formal. Quan es detectin anomalies de tipus formal 
en la transmissió telemàtica de la declaració, l’esmentada 
circumstància s’ha de posar en coneixement del declarant 
pel sistema mateix mitjançant els corresponents missat-
ges d’error, perquè les esmeni.

3. En els supòsits en què per raons de caràcter tècnic 
no sigui possible efectuar la presentació telemàtica per 
internet, en el termini a què es refereix l’article 5 d’aquesta 
Ordre, aquesta presentació es pot fer durant els tres dies 
naturals següents al de finalització de l’esmentat termini.

Article 11. Procediment per a la presentació telemàtica 
per internet del model 190.

El procediment per a la presentació telemàtica de la 
declaració corresponent al model 190 és el següent:

a) El declarant s’ha de posar en comunicació amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través d’in-
ternet o de qualsevol altra via equivalent que permeti la 
connexió, en l’adreça: http://agenciatributaria.es, i ha de 
seleccionar el model de declaració que ha de transmetre. 
A continuació, ha de transmetre la corresponent declara-
ció amb la signatura electrònica generada en seleccionar 
el certificat electrònic instal·lat en el navegador a aquest 
efecte.

Si el presentador és una persona o entitat autoritzada 
a presentar declaracions en representació de terceres per-
sones es requereix una única signatura, la corresponent 
al seu certificat.

b) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li ha de retornar en pantalla les 
dades del Registre tipus 1 validats amb un codi electrònic 
de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.

c) En el supòsit que la presentació sigui rebutjada, 
s’han de mostrar en pantalla les dades del Registre tipus 
1 i la descripció dels errors detectats. En aquest cas, s’han 
d’esmenar aquests errors amb el programa d’ajuda amb 
el qual es va generar el fitxer o repetint la presentació si 
l’error és originat per un altre motiu.

d) El presentador ha d’imprimir i conservar la decla-
ració acceptada així com el Registre tipus 1 degudament 
validat amb el corresponent codi electrònic.

Article 12. Presentació telemàtica per teleprocés del 
model 190.

1. La presentació telemàtica per teleprocés del model 
190 s’ha d’ajustar al que disposa l’Ordre de 21 de desem-
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bre de 2000, per la qual s’estableix el procediment per a la 
presentació telemàtica per teleprocés de les declaracions 
corresponents als models 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 
296, 345 i 347.

2. En els supòsits en què per raons de caràcter tècnic 
no sigui possible efectuar la presentació telemàtica per 
teleprocés de la declaració resum anual de retencions i 
ingressos a compte, model 190, en el termini a què es 
refereix l’article 5 d’aquesta Ordre, l’esmentada presenta-
ció es podrà fer durant els tres dies naturals següents al 
de finalització del termini esmentat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, 
queda derogada l’Ordre HAC/2116/2003, de 22 de juliol, 
per la qual s’aproven el model 190 per al resum anual 
de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, sobre rendiments 
del treball, de determinades activitats econòmiques, 
premis i determinades imputacions de renda, els dis-
senys físics i lògics per a la substitució dels fulls inte-
riors de l’esmentat model per suports directament lle-
gibles per ordinador, s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la seva presentació 
telemàtica per internet i es modifiquen les normes de 
presentació de determinats models de declaració 
anual, excepte les seves disposicions addicionals pri-
mera i segona.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre 
EHA/30/2007, de 16 de gener, per la qual s’aproven els 
models 110 i 111 de declaració-document d’ingrés de 
retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques sobre rendiments del 
treball i d’activitats econòmiques, premis i determi-
nats guanys patrimonials i imputacions de renda.

1. Es modifica l’article 7 de l’Ordre EHA/30/2007, de 
16 de gener, que queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Obligats a presentar el model 111.

D’acord amb el que estableix l’article 108.1 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, el model 111 s’ha de fer servir per efec-
tuar la declaració i l’ingrés a què es refereix l’esmen-
tat precepte reglamentari pels retenidors o obligats 
a ingressar a compte següents:

a) Les persones o entitats que tinguin la consi-
deració de grans empreses perquè es dóna alguna 
de les circumstàncies a què es refereixen els núme-
ros 1r i 1r bis de l’apartat 3 de l’article 71 del Regla-
ment de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel 
Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

b) Les entitats que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social, 
l’últim pressupost anual de les quals, aprovat abans 
de l’inici de cada exercici, superi la quantitat de 6 
milions d’euros.

No obstant això, quan l’entitat pagadora sigui 
l’Administració General de l’Estat, la retenció i l’in-
grés s’hagin efectuat de forma directa i el pagament 
s’hagi realitzat a través d’habilitacions o caixes 
pagadores, el model 111 l’han de presentar aques-
tes, exclusivament, per efectuar la declaració de les 
quantitats retingudes i dels ingressos a compte efec-
tuats corresponents a cada mes.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de l’Ordre 
EHA/30/2007, de 16 de gener, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 8. Presentació per via telemàtica del model 111.

1. La presentació per via telemàtica del model 
111 per les entitats que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social, 
l’últim pressupost anual de les quals aprovat abans 
de l’inici de cada exercici superi la quantitat de 6 
milions d’euros, s’ha de fer d’acord amb el que esta-
bleix l’Ordre HAC/2894/2002, de 8 de novembre, per 
la qual s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la presentació telemàtica per internet 
de la declaració ajustada al model 111 a presentar 
per les administracions públiques, inclosa la Segu-
retat Social.

No obstant això, la presentació per via telemà-
tica del model 111 corresponent a l’Administració 
General de l’Estat en els supòsits a què es refereix el 
paràgraf b) de l’article 7 d’aquesta Ordre, no neces-
sita l’obtenció de l’NRC que subministra l’entitat 
col·laboradora en comptabilitzar l’import de l’ingrés 
resultant de la declaració.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i afecta, per primera 
vegada, la declaració resum anual de retencions i ingres-
sos a compte de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, model 190, corresponent a l’exercici 2007 i 
següents, així com la  declaració mensual de retencions i 
ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, model 111, corresponent al mes de gener 
de 2008 i següents, que hagin de presentar les habilitaci-
ons i caixes pagadores de l’Administració General de l’Es-
tat quan la retenció i l’ingrés s’hagin efectuat de forma 
directa.

Madrid, 11 d’octubre de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira.

(Nota: Annexos no traduïts al català; vegeu l’edició en castellà de 
l’Ordre EHA/3020/2007, d’11 d’octubre, publicada en el BOE núm. 250, de 
18 d’octubre de 2007, pàg. 42277.) 

 18192 ORDRE EHA/3021/2007, d’11 d’octubre, per la 
qual s’aprova el model 182 de declaració infor-
mativa de donatius, donacions i aportacions 
rebudes i disposicions realitzades, així com els 
dissenys físics i lògics per a la substitució dels 
fulls interiors del model esmentat per suports 
directament llegibles per ordinador i s’esta-
bleixen les condicions i el procediment per a la 
seva presentació telemàtica a través d’Internet, 
i es modifiquen els models de declaració 184, 
187, 188, 193 normal i simplificat, 194, 196, 198, 
215 i 345. («BOE» 250, de 18-10-2007.)

L’Ordre HAC/3219/2003, de 14 de novembre, va apro-
var el model 182 de declaració informativa de donatius, 
donacions i aportacions rebudes, així com els dissenys 
físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors del 
model esmentat per suports directament llegibles per 
ordinador, i va establir les condicions i el procediment per 
a la seva presentació telemàtica a través d’Internet.


