Impost sobre activitats econòmiques. Quota municipal
1. Exercici:

2. Núm. Ref:

3. Registre

4. Declaració:

Alta
Inici d'activitat
Fi d'exempció
Baixa
Fi d'activitat
Inici d'exempció

Variació
Canvi d'opció de la
classe de quota
Elements tributaris
Xifra de negocis
Complementària

Alta

Baixa

APARTAT I: Dades identificatives del subjecte passiu
5. NIF

6. Cognoms i nom o raó social

7. AB

8. Nom de la via pública

9. Núm.

15. Codi postal

16. Municipi

17. Província

10. Km.

11. Esc.

12. Pis

13. Pta.

14. Telèfon

17 bis. Correu electrònic

APARTAT II: Dades de l'activitat
18. Tipus d'activitat:

Empresarial

Professional

Artística

Local afecte indirectament

19. Descripció de l'activitat

20. Grup o Epígraf

21. Municipi MATARÓ

22. C. Municipi 120

24. Codi via
28. Núm.

25. AB
29. Km.

30. Esc.

31. Pis

23. Província BARCELONA

26. Nom de la via pública

27. Codi postal

32. Pta.

33. Categoria

Referència cadastral

34. Notes que són aplicables

35. Agrupació

36. Grup

39. Regla que és aplicable

Regla 4a 2 F):

Regla 7a):

40. Exempció que sol·liciteu

Art. 82 1. e):

41. Bonificació alta per fi d’exempció (20%)

37. Epígraf

Art . 82 1. f):

41. bis Beneficis fiscals:

38. Activitat principal

Altres:

42. Bonificació (%):

43. Data límit:

44. Data d’inici, variació o cessament en l’activitat o en l’ús del local afecte indirectament:
45. Causa de la variació o baixa:
46. Causa de la declaració complementària:
47. Any en què inicià l’activitat per 1a vegada:

48. Núm.ref.:

49. Núm codi:

50. Informació addicional:

APARTAT III: Local afecte indirectament a l’activitat
51.Ús o destinació
52. Codi via
56. Núm.

(magatzem: mag | dipòsit: dip | centre de direcció: cd | oficina: of | centre de càlcul: cc)
53. AB

57. km

62. Municipi MATARÓ

58. Esc.

59. Pis

54. Nom de la via pública

55. Categoria

60. Pta.

61. Categoria

Referència cadastral

63. C. Municipi 120

64. Província BARCELONA

APARTAT IV: Elements tributaris i quota. Quota consignada directament en les tarifes
66. A) Elements tributaris del grup o epígraf

Quantitat

65

Import unitari

Quota
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1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
5. .......................................................................
Suma.............................................................................................................................. 66.
67 B) Màquines recreatives i venda mitjançant expositors

Quantitat

Import unitari

Quota

Màquines recreatives tipus A (només per a les agrupacions 67 i 68)
Màquines recreatives tipus B (només per a les agrupacions 67 i 68)
Vitrines per a venda en règim d’expositors en dipòsit
Suma.............................................................................................................................. 67.
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Núm. ref:

NIF

Cognoms i nom o raó social

Superfície (m2)
68. C) Local

Total

0.1 Sense reducció................................................................................
0.2 Superfície hostatge..........................................................................
1.1 Superfície descoberta.......................................................................
1.2 Instal·lació esportiva descoberta......................................................
1.3 Grades, graderies... descobertes ......................................................
2.0 Parada de temporada.......................................................................
3.1 Instal·lació esportiva coberta i local d’espectacles..........................
3.2 Grades, graderies ... cobertes...........................................................
4.0 Ensenyament....................................................................................
5.0 Magatzem.........................................................................................
6.0 Aparcament cobert ..........................................................................
Suma...................... 68
Valor 71

X

Rectificada

X

1

0,95

1

0,60

0,20

0,95

0,05

0,95

0,20

0,95

0,40

0,95

0,10

0,95

0,50

0,95

0,50

0,95

0,55

0,95

0,55

0,95
69

Coef. Correct. 72

Computable

70

Quota ( 71 X 72 )

73

Quota
Quota abans de reduccions o increments( 65 o 66 + 73 )

74

Reducció

75

% sobre 76

77

Increment 78

% sobre 79

80

Quota després de reduccions o increments ( 74 – 77 + 80 )

81

Quota de màquines recreatives o de vitrines

67

Quota d’activitats complementàries (Grup 873, secció 2a....)

82

Quota de tarifa o import mínim (Regla 16a.) ( 81 + 67 + 82 )

83

APARTAT V: Import net xifra de negoci

Exercici

84

84. bis

APARTAT VI: Representant
85. NIF

86. Cognoms i nom o raó social

87. AB

88. Nom de la via pública

89. Núm. 90. Km.

95. Codi postal

96. Municipi

97. Província

91. Esc.

92. Pis

93. Pta.

94. Telèfon

98. Correu electrònic

NOTIFICACIONS
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant serà aquest qui les rebrà).
Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica. En cas de nomenar
representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta d’accés a la notificació electrònica no impedirà que
es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la seva posada a disposició, d’acord amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
98. Mataró,
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Signatura de la persona que ho sol·licita.

Com a:

titular
representant

Notificació
L’acte d’inclusió, exclusió o modificació de dades de la matrícula de l’impost es deriva d’aquesta declaració i es considera notificat en la data de presentació.
Contra aquest acte es pot interposar recurs de reposició davant l’alcalde d’aquest ajuntament, previ a la reclamació econòmica administrativa, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la notificació.
Pàgina 2 de 5

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable del
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema de tributs i ingressos públics locals.
Realització de certificats de recaptació.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les
dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO
(http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

Conservació de les
dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificarnos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L’Ajuntament de
Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Mataró,
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Signatura
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INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÈS
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana us facilitaran la informació que calgui per emplenar aquests impresos. Aquest imprès es fa servir per:
I) Donar-se d’alta d’una activitat o d’un local afecte indirectament:
A.Inici d’una activitat o de l’ús d’un local afecte indirectament
B.Fi de gaudiment d’una exempció
II) Donar-se de baixa d’una activitat o d’un local afecte indirectament
A.Cessament d’una activitat o de l’ús local afecte indirectament
B.Inici del gaudiment d’una exempció
III)Declarar variacions d’una activitat o d’un local afecte indirectament
A. Canvi d’opció del tipus de quota (municipal, provincial o nacional)
B. Modificació dels elements tributaris
C. Modificació de l’import net de la xifra de negocis que impliqui un coeficient de ponderació diferent del que corresponia abans de la variació
IV)Rectificar dades de declaracions presentades (declaració complementària)
Normativa aplicable:
•Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu2/2004, de 5 de març.
•Tarifes i instrucció aprovades pels RD1175/1990, de 28 de setembre i 1259/1991, de 2 d’agost per a l’activitat de ramaderia independent.
•Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de
competències en matèria de gestió censal de l’impost.
• Ordenança fiscal de l'IAE de l’Ajuntament de Mataró vigent en l’any a què es refereix la declaració.

Cal emplenar les caselles indicades en l’apartat corresponent a l'opció efectuada i DEIXAR EN BLANC LES CASELLES OMBREJADES.
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I ) ALTA D’UNA ACTIVITAT O D’UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT
Empleneu les caselles següents:
Casella 1: Indiqueu l’any a què es refereix l’alta (p.ex. 2016)
Casella 4: Marqueu amb una X la casella ALTA
Caselles 5 a 17: Empleneu-les amb les dades que s’hi demanen. Heu d’indicar l’adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 7 AB, consigneu-hi
les abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra. (carretera), etc.
Casella 18: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d’activitat empresarial, professional o artística de què es dóna d’alta o, si escau, la
corresponent al local afecte indirectament.
Casella 19: Indiqueu, en termes clars i succints, l’activitat que preteneu d’exercir.
Casella 20: Empleneu-la a la vista de tarifes i de la instrucció de l'impost.
Casella 25 a 32: Indiqueu les dades que s’hi demanen corresponents al local on preteneu exercir l’activitat. A la casella 25 AB, consigneu-hi les
abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra. (carretera), etc. Atenció: hi ha activitats que, segons la normativa de l'impost, es
desenvolupen necessàriament sense local directe, de manera que qualsevol local que es tingui s’ha de tractar com a local afecte indirectament i ha de ser
objecte d’una altra alta (p.ex. les activitats de construcció i muntatge, les de transport, les de promoció immobiliària…).
Caselles 34 a 38: Si hi ha notes al peu de l’agrupació, del grup o de l’epígraf de les tarifes que siguin aplicables a l’activitat que es declara i que signifiquin
un increment o una reducció de la quota, heu d’indicar el número d’ordre de la nota a les caselles en blanc (començant per la de l’esquerra), situades a les
caselles 35, 36 i 37. En el cas que dins d’una mateixa nota hi hagi diversos paràgrafs alternatius, s’ha d’indicar el número d’ordre del paràgraf . A més, heu
d’indicar, si escau, a la casella 38, el grup o l’epígraf de l’activitat principal que exerceix simultàniament amb l’activitat objecte d’aquesta alta i que dóna
lloc a una modificació de la quantia de la quota.
Casella 39: Si us són aplicables les regles 4a.2.F) o 7a) de la instrucció (serveis complementaris en hostaleria o simultaneïtat en processos de fabricació) i
això significa una disminució de la quota, heu de marcar amb una X la casella corresponent. A més, cal emplenar la casella 38 i indicar el grup o l’epígraf de
l’activitat principal.
Casella 40: Si us trobeu comprès en algun cas dels indicats haureu de marcar la casella corresponent i adjuntar un escrit sol·licitant l’exempció.
Caselles 41 a 43: Si us correspon de gaudir d’algun benefici fiscal, heu d’indicar la norma a la qual us acolliu. Indiqueu a la casella 42 el percentatge de
bonificació que us correspon i a la 43 la data en què acaba el dret de gaudi. Aquestes caselles estan reservades exclusivament per a bonificacions que no
requereixen concessió prèvia (p.ex. la prevista per la Llei de cooperatives. En cas de bonificacions subjectes a concessió, s’ha d’adjuntar un escrit
sol•licitant-les, amb la documentació alternativa).
Casella 44: Indiqueu la data d’inici en l’activitat en què s’està donant d’alta o en l’ús del local afecte indirectament.
Casella 47: Si us doneu d’alta com a professional, indiqueu l’any en què s’inicià l’activitat per primera vegada, encara que posteriorment us hàgiu donat de
baixa.
Casella 50: Utilitzeu aquesta casella per a la informació que considereu rellevant i, especialment els epígrafs, en els supòsits en què les tarifes estableixin la
quota per grup però indicant que, a títol merament informatiu, es declarin les activitats concretes que es realitzen.
Caselles 51 a 64: Empleneu aquestes caselles en el cas que estigueu donant d’alta un local afecte indirectament. A la casella 51 indiqueu-hi l’ús o la
destinació del local mitjançant l’abreviació que correspongui de les següents: mag. (magatzem), dip. (dipòsit), cd. (centre de direcció), of. (oficina), cc.
(centre de càlcul), al. (altres). A les caselles de la 52 a 64 indiqueu-hi les dades de situació del local que s’hi demanen, seguint les mateixes instruccions que
per emplenar les caselles 24 a 33.
Casella 66: Indiqueu els elements en funció dels quals es determina la quota en les tarifes, sempre que aquesta no sigui una quantitat fixa en euros i, a
continuació, a la columna QUANTITAT, el seu nombre, emprant una línia per a cada element a partir de l'1 en el mateix ordre en què figuren a les tarifes
(p.ex. obrers…5, quilowatts…27).
Casella 67: Si us doneu d’alta mitjançant aquesta declaració en les agrupacions 67 i 68 de les tarifes (serveis d’alimentació hostaleria), indiqueu la quantitat
de màquines recreatives de tipus A i B que tingueu instal•lades. En qualsevol activitat, si disposeu de vitrines per a la venda en règim d’expositors en dipòsit,
indiqueu-ne el nombre.
Casella 68: Empleneu aquesta casella indicant la superfície en metres quadrats del local on exerciu l’activitat o del local afecte indirectament, segons l’alta
de què es tracti. Si escau, heu de distingir entre les superfícies que, dins d’un mateix recinte, es computin íntegrament i aquelles a les quals és aplicable algun
tipus de reducció (regla 14.1.F) o c) de la instrucció de l'impost, com ara les no construïdes o les descobertes dedicades a dipòsits de matèries primeres,
d’aigua, assecadors, locals per a l’ensenyament, etc. Heu d’emplenar la línia o les línies que corresponguin al vostre cas (la línia 0.1 és la utilitzable per als
casos normals sense reducció) A la columna TOTAL indiqueu la superfície total compresa dins del polígon del local expressada en metres quadrats i, si
escau, per la suma de totes les plantes.
Casella 84 – 84.bis: L’import net de la xifra de negoci és el corresponent al del segon any anterior a l'actual. (p. ex. Import net xifra negoci a declarar el
2016 = import net xifra negoci de l’exercici 2014).
Caselles 85 a 97: En el cas que la declaració es presenti mitjançant representant, empleneu-les amb les seves dades.
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II ) BAIXA D’UNA ACTIVITAT O D’UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT
Empleneu les caselles següents:
Casella 1: Indiqueu l’any a què es refereix la baixa
Casella 4: Marqueu amb una X la casella BAIXA
Caselles 5 a 17: Empleneu-les amb les dades que s’hi demanen. Heu de posar l’adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 7 AB, consigneu-hi
abreviacions: av. (avinguda), c.(carrer), pg, (passeig), pl. (plaça), ctra.(carretera), etc.
Casella 18: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d’activitat empresarial, professional o artística que fèieu o, si escau, la corresponent al local
afecte indirectament.
Casella 19: Indiqueu en termes clars i succints l’activitat de què us doneu de baixa.
Casella 20: Indiqueu el grup o l’epígraf de l’activitat de la qual us doneu de baixa o a la qual estava afecte indirectament el local que causa baixa.
Caselles 24 a 32: Si es tracta de la baixa d’una activitat, indiqueu-hi les dades corresponents al local on exercíeu directament l’activitat. Si es tracta de la
baixa d’un local afecte indirectament, deixeu aquestes caselles en blanc.
Casella 44: Indiqueu el dia, el mes i l’any en què vau cessar l’activitat o l’ús del local afecte indirectament.
Casella 45: Indiqueu el motiu pel qual causeu baixa (cessació de la utilització del local, fi de l’activitat, defunció, canvi d’activitat, etc.).
Casella 48: Indiqueu el número de referència de l’alta de l’activitat o del local afecte indirectament de què us doneu de baixa.
Caselles 51 a 64: Indiqueu les dades que s’hi demanen corresponents al local afecte indirectament del qual us esteu donant de baixa. A la casella 51 indiqueu
l’ús o la destinació del local mitjançant l’abreviació que correspongui de les següents: mag. (magatzem), dip. (dipòsit), cd. (centre de direcció), of. (oficina),
cc (centre de càlcul), al. (altres). A les caselles de la 52 a la 65 indiqueu les dades de situació del local que s’hi demanen, seguint les mateixes instruccions
que per a emplenar les caselles de la 25 a 32.
Casella 84 – 84.bis: L’import net de la xifra de negoci és el corresponent al del segon any anterior a l'actual. (p. ex. Import net xifra negoci a declarar el
2016 = import net xifra negoci de l’exercici 2014).
Caselles 85 a 97: En cas que la declaració es presenti mitjançant representant empleneu-les amb les seves dades.
Caselles 98: Consigneu la data de presentació d’aquesta declaració. Aquesta casella també ha de contenir la signatura del declarament, del qual cal indicar si
n’és el titular o el representant.

III ) VARIACIONS EN L’ACTIVITAT O EN UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT
Empleneu les caselles següents:
Casella 1: Indiqueu l’any a què es refereix la variació
Casella 4: Dins de l’apartat VARIACIÓ, marqueu amb una X la casella corresponent, segons s’indica a continuació: si es tracta de variació pel canvi
d’opció de la classe de quota - municipal, provincial o nacional, i aquesta declaració implica la baixa en el cens, marqueu la casella baixa. Si implica una alta
en el cens marqueu la casella alta. Si es tracta d’un canvi en la quantitat dels elements tributaris, incloent-hi la superfície dels locals, marqueu la casella
elements tributaris. Si l'import net de la xifra de negocis obtingut en l’exercici de referència implica la modificació del coeficient de ponderació pel qual
estàveu tributant, marqueu xifra de negocis i si són altres motius els que originen aquesta declaració, marqueu la casella altres causes.
Caselles 5 a 17: Empleneu-les amb les dades que s’hi demanen. Heu d’iniciar l’adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 7 AB, consigneu-hi
les abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl.(plaça), ctra. (carretera), etc.
Casella 18: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d’activitat empresarial, professional o artística que fèieu o, si escau, la corresponent al local
afecte indirectament.
Casella 19: Indiqueu, en termes clars i succints, l’activitat que exerciu.
Casella 20: Indiqueu el grup o epígraf de les tarifes corresponent a l’activitat que exerciu.
Casella 25 a 32: Indiqueu les dades que s’hi demanen
Casella 34 a 38: Empleneu-les d’acord amb les instruccions que figuren respecte a aquestes caselles a l’apartat I) Alta d’una activitat o d’un local afecte
indirectament. Si aquesta declaració implica la baixa en els cens motivada pel canvi d’opció de la classe de quota, deixeu aquestes caselles en blanc.
Casella 44: Indiqueu el dia, el mes i l’any en què es va produir la variació que declareu.
Casella 45: Indiqueu el motiu pel qual presenteu aquesta declaració de variació.
Casella 47: Si es tracta d’un professional, indiqueu l’any en què vau iniciar l’activitat per primera vegada.
Casella 48: Indiqueu el número de referència de la declaració d’alta en l’activitat o del local afecte indirectament.
Casella 50: Empreu aquesta casella per consignar la informació que considereu rellevant, especialment els epígrafs en els supòsits en què les tarifes
estableixen la quota per grup però indicant que, a títol merament informatiu, es declarin les activitats concretes que es fan.
Casella 51-64: Indiqueu les dades que s’hi demanen corresponents al local afecte indirectament en què s’han produït les variacions. A la casella 51, indiqueu
l’ús o la destinació de local, mitjançant l’abreviació que correspongui de les següents: mag. (magatzem), dip. (dipòsit), cd. (centre de direcció), of. (oficina),
cc. (centre de càlcul), al. (altres). A les caselles de la 52 a la 64 indiqueu les dades de situació del local que s’hi demanen, seguint les mateixes instruccions
que per a emplenar les caselles de la 25 a la 32.
Caselles 66 a 68: Empleneu-les d’acord amb les instruccions que figuren respecte a aquestes caselles a l’apartat I) Alta d’una activitat o d’un local afecte
indirectament. Si aquesta declaració implica la baixa en els cens motivada pel canvi d’opció de la classe de quota, deixeu aquestes caselles en blanc.
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IV) DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Empleneu totes les caselles indicades a l’apartat I, II o III anterior que correspongui a la declaració que vau presentar en el seu moment (alta, baixa o variació
de l’activitat o d’un local afecte indirectament a aquesta) i que ara preteneu rectificar, i indiqueu les dades correctes.
Empleneu les caselles següents:
Casella 4: Marqueu amb una X la casella COMPLEMENTÀRIA, a més de la que correspongui d'ALTA, VARIACIÓ o BAIXA que vau assenyalar en la
declaració que ara rectifiqueu.
Casella 46: Indiqueu el motiu de la presentació d’aquesta declaració complementària.
Casella 48: Indiqueu el número de referència de la declaració que ara rectifiqueu.
Casella 84 – 84.bis: L’import net de la xifra de negoci és el corresponent al del segon any anterior a l'actual. (p. ex. Import net xifra negoci a declarar el
2016 = import net xifra negoci de l’exercici 2014).
Caselles 85 a 97: En el cas que la declaració es presenti mitjançant representant, empleneu-les amb les seves dades.
Casella 98: Consigneu la data de presentació d’aquesta declaració.

No oblideu signar la declaració indicant si s’actua com a titular o com a representant.
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