
 
 
Circular nº 25/2015 
 

Barcelona, 10 de diciembre de 2015. 
 

 
Estimado socio/a y amigo/a: 

Hoy se han publicado en el DOG de Catalunya, las siguientes Ordenes: 

1.- 

• Se modifica el artº 3 de la Orden ECO/322/2013 en los siguientes términos: 
"No será exigible ningún tipo de garantía para las solicitudes de 
fraccionamiento o aplazamiento de deudas de un mismo deudor que 
tengan la consideración de ingresos de derecho público, cuando, en su 
conjunto, su importe total no rebase los 30.000euros, y estén en periodo 
de pago voluntario o ejecutivo. Para calcular este importe total se deben 
tener en cuenta, en el momento de la solicitud de fraccionamiento o 
aplazamiento: 

ORDEN ECO/356/2015, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
ECO/322/2013, de 12 de diciembre, por la que se determinan los requisitos 
necesarios para no liquidar y anular las liquidaciones de las deudas 
tributarias y no tributarias de la Generalitat de Catalunya que no excedan de 
6 euros, y por la que se determina el límite exento respecto de la cual a las 
solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento no será necesaria la 
prestación de garantía. 

 a/ las deudas incluidas en la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento, 

 b/ las deudas del mismo deudor que han sido objeto de otras solicitudes de 
 fraccionamiento o aplazamiento que estén pendientes de resolverse, 

 c/ el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas 
 fraccionadas o aplazadas, excepto que estén garantizadas." 

• Se añade una disposición adicional a la Orden ECO/322/2013, que establece 
que la regulación prevista en esta Orden será de aplicación a las 
liquidaciones de deudas tributarias y no tributarias de la Generalitat 
de Catalunya. Y que el órgano competente, mediante resolución motivada y 
para determinados recursos de derecho público de la Generalitat, podrá 
modificar al alza el importe mínimo establecido en el artº 1.1.b/, así como 
modificar las circunstancias previstas en el artº 1.1.c/ 



 El art 1.1 establece que no se liquidarán o, si procede, se anularán y darán 
 de baja en la  contabilidad las liquidaciones de la Agencia Tributaria de 
 Catalunya, en las que concurran las siguientes circunstancias: a) que  se 
 trate de recursos de derecho público;  b) que sean deudas no liquidadas 
 o que, una vez liquidadas, se encuentren en período  ejecutivo c) que el 
 importe de la liquidación inicial, notificada en periodo voluntario al 
 deudor, no exceda de 6 euros. 

• Las solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento que estén en tramitación 
en el momento de entrar en vigor esta Orden, esto es mañana día 11 de 
diciembre de 2015, se les aplicará la normativa vigente en la fecha de 
presentación de la correspondiente solicitud. 

 

2.- 

 Hasta hoy el ingreso derivado de las autoliquidaciones correspondientes a 
 rifas,  tómbolas y combinaciones aleatorias, y casinos (modelos 040 y 044 
 respectivamente),  se debía realizar de forma presencial en las entidades 
 colaboradoras. Esta nueva Orden  permite que a partir de su entrada en 
 vigor, esto es mañana día 11 de diciembre de 2015,   se hagan de  forma 
 presencial y telemática a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria 
 de Catalunya. 

ORDEN ECO/355/2015, de 3 de diciembre, por la que se habilita la 
presentación y el pago telemático de los modelos 040 y 044, 
correspondientes a la tasa fiscal del juego, rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias, y casinos, respectivamente, y que modifica la ORDEN 
ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de 
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de 
Catalunya. 

 

Se adjuntan ambos textos normativos. 

Restando a su disposición para cualquier aclaración, les saluda atentamente 

 

Susana Murciano 
Directora 

 
 

 



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ORDRE ECO/355/2015, de 3 de desembre, per la qual s'habilita la presentació i el pagament telemàtic dels
models 040 i 044, corresponents a la taxa fiscal del joc, rifes, tómboles i combinacions aleatòries, i
casinos, respectivament, i que modifica l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els
models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya.

En els darrers anys l'Agència Tributària de Catalunya ha endegat un procés de transformació incorporant i
promovent l'ús dels mitjans electrònics en les actuacions d'aplicació dels tributs, fet que ha permès millorar
l’eficiència en la gestió dels seus recursos i ha facilitat les relacions amb els ciutadans, oferint-los nous canals
per relacionar-se amb l'Administració tributària.

En aquest context de canvi i amb l'objectiu de simplificar i facilitar als ciutadans el compliment de les seves
obligacions tributàries, l'Agència Tributària de Catalunya ha anat ampliant paulatinament les declaracions i
autoliquidacions susceptibles de ser presentades i pagades telemàticament a través de la seva Oficina Virtual.

Mitjançant aquesta Ordre, s'habilita el pagament i la presentació telemàtica dels models 040 i 044,
corresponents a rifes, tómboles i combinacions aleatòries, i casinos, respectivament, incorporant així la
tributació sobre el joc al canal telemàtic.

Amb aquesta finalitat es modifica l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models
d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya.

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article únic. Modificar l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models
d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya.

1. Es modifica l'article 18.2 de l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models
d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya, que resta redactat de la manera
següent:

"2. L’ingrés que, si escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades mitjançant el model 040, s'ha de
realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte, ja sigui presencialment o per via telemàtica
a través de l'Oficina Virtual de l'Agència Tributària de Catalunya."

2. Es modifica l'article 20.2 de l'Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els models
d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya, que resta redactat de la manera
següent:

"2. L'ingrés que, si s'escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades mitjançant el model 044 s'ha de
realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte, ja sigui presencialment o per via telemàtica
a través de l'Oficina Virtual de l'Agència Tributària de Catalunya."

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de desembre de 2015
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Andreu Mas-Colell

Conseller d'Economia i Coneixement

 

(15.341.017)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ORDRE ECO/356/2015, d'1 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/322/2013, de 12 de desembre,
per la qual es determinen els requisits necessaris per no liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes
tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya que no excedeixen els 6 euros, i per la qual es
determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds de fraccionament i ajornament no serà
necessària la prestació de garantia.

Mitjançant l'Ordre ECO/322/2013, de 12 de desembre, per la qual es determinen els requisits necessaris per no
liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya que no
excedeixen els 6,00 euros, i per la qual es determina el límit exempt respecte del qual a les sol·licituds de
fraccionament i ajornament no serà necessària la prestació de garantia, es va establir l'import de 18.000,00
euros com a límit respecte del qual a les sol·licituds de fraccionament i ajornament d'ingressos de dret públic
de la Generalitat de Catalunya no era necessària la prestació de garantia, en compliment del que estableixen la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Tenint en compte la situació economicofinancera actual, és pertinent actualitzar fins a la quantia de 30.000,00
euros el límit exempt respecte del qual no serà necessària la prestació de garantia en els procediments de
fraccionament i ajornament.

Així mateix, l'Ordre esmentada regula els requisits per no liquidar o, en el seu cas, anul·lar les liquidacions
d'import igual o inferior a 6,00 euros. Resulta convenient, però, flexibilitzar l'aplicació d'aquesta regulació i
permetre modificar en relació amb determinats recursos de dret públic i de manera motivada tant aquest límit
com les circumstàncies en què es pot aplicar aquesta previsió normativa.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 3 de l'Ordre ECO/322/2013, de 12 de desembre, que queda redactat en els termes
següents:

"No serà exigible cap tipus de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o d'ajornament de deutes d'un
mateix deutor que tinguin la consideració d'ingressos de dret públic, quan, en el seu conjunt, el seu import
total no ultrapassi els 30.000,00 euros, i estiguin en període de pagament voluntari o executiu. Per al càlcul
d'aquest import total s'han de tenir en compte, en el moment de la sol·licitud de l'ajornament o fraccionament:

a) els deutes inclosos en la sol·licitud de l'ajornament o fraccionament,

b) els deutes del mateix deutor que han estat objecte d'altres sol·licituds d'ajornament o fraccionament que
estiguin pendents de resoldre,

c) l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin garantits."

Article 2

S'afegeix una disposició addicional a l'Ordre ECO/322/2013, de 12 de desembre, en els termes següents:

"Disposició addicional
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1. Amb caràcter general la regulació prevista en aquesta Ordre serà d'aplicació a les liquidacions dels deutes
tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya.

2. El director o directora general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i
Coneixement, o òrgan que, en el seu cas, tingui la competència en la gestió de la recaptació d’ingressos de la
Generalitat, pot mitjançant resolució motivada i per a determinats recursos de dret públic de la Generalitat de
Catalunya, modificar a l'alça l'import mínim que s'estableix a l'article 1.1.c) de la present Ordre, així com
modificar les circumstàncies previstes a l'article 1.1.b)."

Disposició transitòria

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament que estiguin en tramitació en el moment d'entrar en vigor
aquesta Ordre es continuaran regint per les estipulacions de la normativa vigent a la data de presentació de la
corresponent sol·licitud.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de desembre de 2015

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Economia i Coneixement

(15.341.012)
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Circular nº 25/2015


Barcelona, 10 de diciembre de 2015.


Estimado socio/a y amigo/a:


Hoy se han publicado en el DOG de Catalunya, las siguientes Ordenes:


1.- ORDEN ECO/356/2015, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECO/322/2013, de 12 de diciembre, por la que se determinan los requisitos necesarios para no liquidar y anular las liquidaciones de las deudas tributarias y no tributarias de la Generalitat de Catalunya que no excedan de 6 euros, y por la que se determina el límite exento respecto de la cual a las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento no será necesaria la prestación de garantía.


· Se modifica el artº 3 de la Orden ECO/322/2013 en los siguientes términos: "No será exigible ningún tipo de garantía para las solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento de deudas de un mismo deudor que tengan la consideración de ingresos de derecho público, cuando, en su conjunto, su importe total no rebase los 30.000euros, y estén en periodo de pago voluntario o ejecutivo. Para calcular este importe total se deben tener en cuenta, en el momento de la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento:



a/ las deudas incluidas en la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento,



b/ las deudas del mismo deudor que han sido objeto de otras solicitudes de 
fraccionamiento o aplazamiento que estén pendientes de resolverse,



c/ el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas 
fraccionadas o aplazadas, excepto que estén garantizadas."


· Se añade una disposición adicional a la Orden ECO/322/2013, que establece que la regulación prevista en esta Orden será de aplicación a las liquidaciones de deudas tributarias y no tributarias de la Generalitat de Catalunya. Y que el órgano competente, mediante resolución motivada y para determinados recursos de derecho público de la Generalitat, podrá modificar al alza el importe mínimo establecido en el artº 1.1.b/, así como modificar las circunstancias previstas en el artº 1.1.c/



El art 1.1 establece que no se liquidarán o, si procede, se anularán y darán 
de baja en la 
contabilidad las liquidaciones de la Agencia Tributaria de 
Catalunya, en las que concurran las siguientes circunstancias: a) que 
se 
trate de recursos de derecho público; 
b) que sean deudas no liquidadas 
o que, una vez liquidadas, se encuentren en período 
ejecutivo c) que el 
importe de la liquidación inicial, notificada en periodo voluntario al 
deudor, no exceda de 6 euros.


· Las solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento que estén en tramitación en el momento de entrar en vigor esta Orden, esto es mañana día 11 de diciembre de 2015, se les aplicará la normativa vigente en la fecha de presentación de la correspondiente solicitud.


2.- ORDEN ECO/355/2015, de 3 de diciembre, por la que se habilita la presentación y el pago telemático de los modelos 040 y 044, correspondientes a la tasa fiscal del juego, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, y casinos, respectivamente, y que modifica la ORDEN ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Catalunya.



Hasta hoy el ingreso derivado de las autoliquidaciones correspondientes a 
rifas, 
tómbolas y combinaciones aleatorias, y casinos (modelos 040 y 044 
respectivamente), 
se debía realizar de forma presencial en las entidades 
colaboradoras. Esta nueva Orden 
permite que a partir de su entrada en 
vigor, esto es mañana día 11 de diciembre de 2015,   se hagan de 
forma 
presencial y telemática a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria 
de Catalunya.


Se adjuntan ambos textos normativos.


Restando a su disposición para cualquier aclaración, les saluda atentamente




Susana Murciano


Directora



