
Suplement núm. 14 Dissabte 16 juliol 2005 1899

MINISTERI
DE TREBALL I AFERS SOCIALS

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

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

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

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

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

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

En virtut d’això, he disposat:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

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

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

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

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

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

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

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

Disposició final.

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

Madrid, 29 de juny de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sr. Secretari d’Estat de la Seguretat Social. 

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

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

La falta d’harmonització de l’estructura del nombre 
d’accises que cada Estat membre atribueix als seus ope-
radors en l’àmbit de les seves competències, denominat 
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en el nostre ordenament jurídic Codi d’activitat i establi-
ment (CAE), era la causa d’un nombre important de pro-
blemes en el funcionament de la base de dades SEED 
(System of Exchange of Excise Data) que preveu l’article 
15 bis de la Directiva 92/12/CEE del Consell de 25 de febrer 
de 1992, relativa al règim general, tinença, circulació i 
controls dels productes objecte d’impostos especials, i 
suposava un impediment a la implantació a la Comunitat 
del sistema d’informatització dels moviments i els con-
trols dels productes subjectes a impostos especials apro-
vat per la Decisió núm. 1152/2003/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 16 de juny de 2003. Per això, el 
Comitè d’Impostos Especials de la Comissió Europea ha 
acordat una harmonització del «nombre d’impostos espe-
cials» en 13 caràcters, dels quals els dos primers han de 
ser el codi ISO del país i els restants, un codi de sèrie alfa-
numèric d’11 caràcters determinat per les autoritats na-
cionals respectives.

La nova estructura harmonitzada ha estat incorporada 
a la nostra normativa pel Reial decret 87/2005, de 31 de 
gener, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, 
de 29 de desembre, el Reglament dels impostos espe-
cials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de factura-
ció, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novem-
bre (BOE d’1 de febrer), que fa una nova redacció de 
l’apartat 2 de l’article 41 del Reglament d’impostos espe-
cials. L’article esmentat estableix que el Codi d’activitat i 
establiment consta de 13 caràcters i en desenvolupa la 
distribució.

Aquesta nova estructura harmonitzada i les modifica-
cions significatives que s’han produït a l’impost sobre 
hidrocarburs, especialment en matèria de biocarburants, 
que recull el Reial decret 1739/2003, de 19 de desembre de 
2003, pel qual es modifica el Reglament dels impostos 
especials, fan necessari que s’aprovi un nou model DDC 
per a la declaració de desglossament de quotes centralit-
zades corresponent a l’impost especial esmentat, diferent 
del model DCC de declaració de desglossament de quotes 
centralitzades d’impostos especials de fabricació que va 
ser aprovat per l’Ordre de 28 de desembre de 2001 (BOE 
de 5 de gener de 2002), i establir-ne les normes de presen-
tació, per diferenciar l’aplicació dels beneficis fiscals als 
biocarburants segons els procediments actualment exis-
tents.

Pel que fa a les habilitacions normatives, l’apartat 4 de 
l’article 18 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impos-
tos especials, encomana al ministre d’Economia i Hisenda 
l’establiment del lloc, forma, terminis i impresos en què 
els subjectes passius han de determinar i ingressar el 
deute tributari exigible pels impostos especials.

En conseqüència, i fent ús de les atribucions que tinc 
conferides, disposo:

Primer. Aprovació del model DDC de «Declaració de 
desglossament de quotes centralitzades».–S’aprova el 
model DDC «Declaració de desglossament de quotes cen-
tralitzades», que figura com a annex d’aquesta Ordre, per 
a la declaració del desglossament de quotes centralitza-
des de l’impost sobre hidrocarburs.

Segon. Normes de presentació del model.–Els sub-
jectes passius de l’impost sobre hidrocarburs autoritzats 
pel centre gestor a la centralització de la presentació de 
les declaracions liquidacions i l’ingrés simultani de les 
quotes líquides han de presentar telemàticament per 
Internet la declaració de desglossament de quotes centra-
litzades juntament amb la declaració liquidació, o bé, per 
duplicat, a l’oficina gestora del seu domicili fiscal, conjun-
tament amb l’exemplar per a l’Administració de la corres-
ponent declaració liquidació justificativa de l’ingrés de les 
quotes o, si no en té, autorització d’ajornament o fraccio-
nament del pagament.

La presentació de la declaració de desglossament de 
quotes per Internet s’ha de fer en les condicions que esta-
bleix l’Ordre HAC/1149/2003, de 5 de maig, per la qual 
s’estableixen les condicions generals i el procediment per 
a la presentació telemàtica per Internet dels documents 
utilitzats en la gestió d’impostos especials i es modifica 
l’Ordre de 22 de març de 2000, per la qual s’aproven els 
nous models de relacions recapitulatives i els suports 
magnètics de documents d’acompanyament expedits i de 
documents d’acompanyament rebuts en tràfic intracomu-
nitari, inclosos els simplificats.

Els subjectes passius de l’impost sobre hidrocarburs 
que en virtut del que disposa la present Ordre estiguin 
obligats a presentar la declaració de desglossament de 
quotes centralitzades DDC no han de presentar el model 
DCC aprovat a l’annex de l’Ordre de 28 de desembre de 
2001.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable als docu-
ments i declaracions corresponents a períodes impositius 
que s’iniciïn a partir de juliol de 2005.

Madrid, 29 de juny de 2005.

SOLBES MIRA

Srs. Secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i Director 
General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
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 Instruccions per formalitzar la declaració del desglossa-
ment de quotes

Aquest document s’ha d’emplenar a màquina o fent ser-
vir bolígraf sobre una superfície dura i amb lletres majúscules.

Si és necessari utilitzar més d’un full, s’ha d’indicar el 
número d’ordre del total del nombre de fulls.

Codi d’oficina gestora: s’hi han d’indicar els dos dígits 
corresponents a la delegació de l’AEAT de l’oficina gestora 
d’impostos especials.

Identificació del subjecte passiu: s’hi ha d’indicar el NIF i 
el nom i cognoms o la raó social del subjecte passiu autorit-
zat pel centre gestor per a la centralització d’ingressos.

Meritació: s’hi han de traslladar les dades consignades 
sobre això a la declaració liquidació centralitzada correspo-
nent.

Desglossament de quotes centralitzades: les quantitats 
s’han d’expressar en euros, amb un màxim de dues xifres 
decimals, arrodonint per defecte o per excés, segons que la 
tercera xifra decimal sigui, o no, inferior a 5.

Codi d’activitat i d’establiment (d’ara endavant CAE): per 
delegacions de l’AEAT, s’han de consignar els CAE dels esta-
bliments del subjecte passiu, que comprèn l’autorització de 
centralització. (Els caràcters sisè i setè del CAE identifiquen 
l’oficina gestora).

Epígraf: s’hi han de consignar els epígrafs corresponents 
als productes als quals afecta la deducció.

Quota íntegra: s’hi ha d’indicar la quota íntegra correspo-
nent a cada CAE per a cada un dels epígrafs. S’ha de declarar 
una única vegada per CAE i epígraf.

Minoracions de la quota:
Concepte: aquesta casella s’ha d’emplenar:
Quan el subjecte passiu s’apliqui les deduccions de la 

quota que preveu la normativa d’impostos especials. En 
aquest cas, s’hi ha d’indicar l’article i l’apartat de la Llei 38/
1992, d’impostos especials, que autoritza a realitzar la deduc-
ció, d’acord amb la codificació següent:

A. Article 51.3 segons la redacció vigent el 31.12.2002. 
Règim transitori de les exempcions de l’impost sobre hidro-
carburs en activitats pilot per al desenvolupament tecnològic 
de productes menys contaminants, que preveu la disposició 
transitòria sisena de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

B. Article 52.d).

Import: s’hi ha d’indicar l’import que s’ha de deduir cor-
responent a cada CAE per concepte i epígraf. Si no és possi-
ble el seu desglossament s’ha de consignar al final del docu-
ment, a l’espai previst a aquest efecte.

Minoracions de la quota no imputables als CAE: aquesta 
casella s’ha d’emplenar:

Quan el subjecte passiu s’apliqui les deduccions de la 
quota previstes en la normativa d’impostos especials i no 
sigui possible el seu desglossament. En aquest cas, s’han 
d’emplenar les caselles epígrafs, import i concepte, i indicar, 
en aquesta última casella, la lletra A-article 51.3, segons la 
redacció vigent el 31.12.2002. Règim transitori de les exemp-
cions de l’impost sobre hidrocarburs en activitats pilot per al 
desenvolupament tecnològic de productes menys contami-
nants, que preveu la disposició transitòria sisena de la Llei 
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’ordre social.

Quota líquida: és la diferència entre quota íntegra i 
deduccions per CAE. S’ha de declarar una única vegada per 
CAE i epígraf.

El document ha de ser subscrit pel subjecte passiu i s’ha 
de presentar conjuntament amb la declaració liquidació cen-
tralitzada i les declaracions d’operacions que siguin proce-
dents, a l’oficina gestora del domicili fiscal, llevat que la 
presentació es realitzi per Internet igual que la correspo-
nent declaració liquidació centralitzada. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 11750 REIAL DECRET 754/2005, de 24 de juny, pel qual 
es regula el règim de la taxa làctia. («BOE» 162, 
de 8-7-2005.)

Després de la publicació del Reial decret 291/2004, de 
20 de febrer, pel qual es regula el règim de la taxa làctia, 
que constitueix el desplegament reglamentari de la dispo-
sició final tercera de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, la 
Generalitat de Catalunya va interposar davant el Govern 
un requeriment previ d’incompetència per entendre que 
la disposició esmentada no s’ajustava al repartiment 
constitucional de competències entre l’Estat i les comuni-
tats autònomes. El Govern, mitjançant l’Acord d’11 de 
juny de 2004, va acceptar parcialment el dit requeriment i 
va acordar alhora iniciar un procés de revisió del règim de 
la taxa làctia per establir una nova normativa respectuosa 
amb l’esmentat règim de distribució de competències.

Per tant, aquest Reial decret té com a objecte principal 
complir l’esmentat Acord del Govern, mitjançant l’establi-
ment d’un nou marc d’assignació de funcions entre les 
autoritats competents de les comunitats autònomes i el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en l’aplicació 
del règim de la taxa làctia. Sobre això, els òrgans compe-
tents de les comunitats autònomes són l’autoritat compe-
tent en tot el que fa referència a la gestió i el control del 
règim, respecte dels productors i dels compradors les 
explotacions o la seu social dels quals estiguin en el seu 
àmbit territorial. Tot això dins del marc global de respon-
sabilitats, en què correspon al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garan-
tia Agrària, la competència en la coordinació d’actua-
cions, així com l’establiment de les condicions bàsiques 
de funcionament del sistema de control, la comprovació 
de l’excés de la quantitat de referència nacional de quota 
làctia assignada a Espanya i la pràctica de les liquidacions 
corresponents en cas d’excés de la quota.

La naturalesa complexa del sector lacti a Espanya 
aconsella que la plena vigència d’aquest nou marc regula-
dor tingui lloc després d’un període transitori que es pro-
longui fins al final del període de taxa 2006/2007. Així 
mateix, és necessari que aquest procés s’acompanyi de 
mecanismes de coordinació eficaços que permetin una 
aplicació efectiva del règim de taxa. Per a això es crea una 
mesa de coordinació amb la participació de representants 
de les comunitats autònomes i del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, així com un sistema d’informació que 
garanteixi la unicitat de tota la informació que sobre el 
règim de taxa han de disposar totes les administracions 
implicades.

L’experiència adquirida després de l’entrada en vigor 
del Reial decret 291/2004, de 20 de febrer, aconsella apro-
fitar el procés de revisió abans esmentat per modificar-ne 
alguns dels preceptes, de caràcter tècnic, que han de per-
metre una aplicació més eficaç de la norma. Aquests pre-
ceptes es refereixen fonamentalment a determinats requi-
sits i procediments que afecten productors i compradors.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat  
les comunitats autònomes i les organitzacions represen-
tatives del sector.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 24 de juny de 2005,


