ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA, HABITATGE
GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÈS DE DECLARACIÓ DE L'IAE
El departament de Gestió Tributària us facilitarà 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 indirectament afecte:
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 indirectament afecte
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 indirectament afecte
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 legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tarifes i instrucció aprovades pels RD 1175/1990, 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 del Prat de Llobregat 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.
I) ALTA D'UNA ACTIVITAT O D'UN LOCAL INDIRECTAMENT AFECTE
Empleneu les caselles següents:
Casella 1: Indiqueu l'any a què es refereix l'alta (p.ex. 2015)
Casella 2: Marqui amb una X la casella que correspongui a la declaració
presentada.
APARTAT I: Dades identificatives del subjecte passiu
Caselles 3 a 14: Empleneu-les amb les dades que s'hi demanen. Heu d'indicar
l'adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 5 AB, consigneu-hi les
abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra.
(carretera), etc.
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APARTAT II: Representant
Caselles 15 a 26: Empleneu-les amb les dades que s'hi demanen. Heu d'indicar
l'adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 5 AB, consigneu-hi les
abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra.
(carretera), etc.
APARTAT III: Dades de l'activitat
Casella 27: 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 indirectament afecte.
Casella 28: Indiqueu, en termes clars i succints, l'activitat que preteneu exercir.
Casella 29: Empleneu-la a la vista de tarifes i de la instrucció de l'impost.
Casella 30 a 40: Indiqueu les dades que s'hi demanen corresponents al local on
preteneu exercir l'activitat. A la casella 34, 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 indirectament afecte 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 41 a 43: 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 41, 42
i 43. En el cas que dins d'una mateixa nota hi hagi diversos paràgrafs alternatius,
s’ha d’indicar el número d'ordre del paràgraf.
Casella 44 a 45: Si hi ha notes al peu d'altre grup o epígraf de les tarifes que us
siguin d'aplicació en la vostra activitat i que signifiquin un augment o una
disminució de la quota, haureu de marcar amb una X i consignar a les caselles 44 i
45 la secció i el grup o epígraf de l'activitat on aparegui aquesta nota.
Casella 46: Si us són aplicables les regles 4a.2.F o 7a de la institució (serveis
complementaris en hostaleria o simultaneïtat en processos de fabricació) i això
significa un augment o una disminució de la quota, heu de marcar amb una X la
casella corresponent. A més, cal consignar a les caselles 44 i 45 la secció i el grup
o epígraf de l'activitat principal.
Casella 47: Si us trobeu compresos en algun cas dels indicats en les lletres e) i f)
de l'article 82.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, haureu
de marcar la casella corresponent i adjuntar un escrit sol·licitant l'exempció.
Caselles 48: Si us correspon de gaudir d'algun benefici fiscal, heu d'indicar la
norma a la qual us acolliu. Indiqueu el percentatge de bonificació que us correspon
i a 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 49: Indiqueu la data d'inici en l'activitat en què s'està donant d'alta o en
l'ús del local indirectament afecte.
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Casella 52: Utilitzeu aquesta casella per indicar els epígrafs en els supòsits en què
les Tarifes estableixin la quota a nivell de grup, però indicant que a títol merament
informatiu es declaren les activitats concretes que es realitzen. A més, podrà
utilitzar aquesta casella per indicar qualsevol altre informació que consideri
rellevant.
Casella 53: Si ha marcat la casella inicial d'Alta per deixar de gaudir d'exempció,
utilitzeu aquesta casella per consignar el número de referència que consta en la
declaració censal d'alta de l'impost que va presentar en el seu moment.
APARTAT IV: Local afecte indirectament a l'activitat
Caselles 54 a 67: Empleneu aquestes caselles en el cas que esteu donant d'alta
un local indirectament afecte. A la casella 54 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 56 a 67 indiqueu-hi les dades de situació del local que
s'hi demanen, seguint les mateixes instruccions que per emplenar les caselles 30 a
40.
APARTAT V: Xifra de negoci
Casella 68:
I. Consigneu l’import net de la xifra de negocis en euros, SENSE DECIMALS, que
correspongui a:
a) Si es tracta d’un contribuent per l’Impost sobre societats (IS) o per l’Impost
sobre la renda de no residents (IRNR), l’exercici, la declaració del qual tingui un
termini de presentació que acabi en l’any anterior a l’any a què es refereix la
present declaració (p.e. si l’alta es refereix a l’any 2014, l’import serà el consignat
en la declaració de l’IS o de l’IRNR el termini de presentació de la qual va acabar
el 2013).
b) Si es tracta d’una societat civil o una entitat de les referides en l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el penúltim any anterior al
que es refereix la present declaració (p.e. si l’alta es refereix a l’any 2014,
l’import serà el corresponent a l’any 2012).
II: Indiqueu l’exercici al qual correspon l’import de la casella de xifra de negoci,
segons els exemples de les lletres a) i b) anteriors.
APARTAT VI: Elements tributaris i quota
Lletra A: 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).
Si es tracta de l’activitat de ramaderia independent i l'alta
correspon al grup 071, Explotacions mixtes, haureu de consignar a cada línia el
grup o l’epígraf i el nombre corresponent a cada activitat que exerciu. Si el nombre
d'activitats és superior a 5, presenteu a més un segon imprès del mateix model,
fent-ho constar expressament en tots dos.
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Lletra B: 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.
Lletra C: Empleneu aquesta casella indicant la superfície en metres quadrats del
local on exerciu l'activitat o del local indirectament afecte, 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) b) 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, sense
computar, si existeix, la destinada a guarderia o cura de fills del personal o clients
del subjecte passiu i a activitats socioculturals del personal d'aquest. Calculeu la
suma de totes les línies (0.1 a 6.0) i poseu el resultat a la casella 72. Indiqueu si
existeix, la superfície consignada a la casella 75, destinada a guarderia o cura dels
fills del personal o clients del subjecte passiu i activitats socioculturals del personal
d'aquest.
NOTIFICACIÓ:
Casella 90: Consigneu la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura de
del declarant i indiqui si la presenta en qualitat de titular o de representant.
II ) BAIXA D'UNA ACTIVITAT O D'UN LOCAL INDIRECTAMENT AFECTE
Empleneu les caselles següents:
Casella 1: Indiqueu l'any a què es refereix la baixa
Casella 2: Marqueu amb una X la casella BAIXA
APARTAT I: Dades identificatives del subjecte passiu
Caselles 3 a 14: Empleneu-les amb les dades que s'hi demanen. Heu d'indicar
l'adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 5 AB, consigneu-hi les
abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra.
(carretera), etc.
APARTAT II: Representant
Caselles 15 a 26: Empleneu-les amb les dades que s'hi demanen. Heu d'indicar
l'adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 5 AB, consigneu-hi les
abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra.
(carretera), etc.
APARTAT III: Dades de l'activitat
Casella 27: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d'activitat
empresarial, professional o artística que fèieu o, si escau, la corresponent al local
indirectament afecte.
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Casella 28: Indiqueu en termes clars i succints l'activitat de què us doneu de
baixa.
Casella 29: Indiqueu el grup o l'epígraf de l'activitat de la qual us doneu de baixa o
a la qual estava indirectament afecte el local que causa baixa.
Caselles 30 a 40: 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 indirectament afecte, deixeu aquestes caselles en blanc.
Casella 49: Indiqueu el dia, el mes i l'any en què vareu cessar l'activitat o l'ús del
local indirectament afecte.
Casella 50: Indiqueu el motiu pel qual causeu baixa (cessació de la utilització del
local, fi de l'activitat, defunció, canvi d'activitat, etc.).
Casella 53: Indiqueu el número de referència de l'alta de l'activitat o del local
indirectament afecte de què us doneu de baixa.
APARTAT IV: Local afecte indirectament a l'activitat
Caselles 54 a 67: Indiqueu les dades que s'hi demanen corresponents al local
indirectament afecte del qual us esteu donant de baixa. A la casella 45 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 56 a la 67 indiqueu les dades de situació
del local que s'hi demanen, seguint les mateixes instruccions que per a emplenar
les caselles de la 30 a 40.
APARTAT V: Xifra de negoci
Casella 68:
I. Consigneu l’import net de la xifra de negocis en euros, SENSE DECIMALS, que
correspongui a:
a) Si es tracta d’un contribuent per l’Impost sobre societats (IS) o per l’Impost
sobre la renda de no residents (IRNR), l’exercici, la declaració del qual tingui un
termini de presentació que acabi en l’any anterior a l’any a què es refereix la
present declaració (p.e. si l’alta es refereix a l’any 2014, l’import serà el consignat
en la declaració de l’IS o de l’IRNR el termini de presentació de la qual va acabar
el 2013).
b) Si es tracta d’una societat civil o una entitat de les referides en l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el penúltim any anterior al
que es refereix la present declaració (p.e. si l’alta es refereix a l’any 2014,
l’import serà el corresponent a l’any 2012).
II: Indiqueu l’exercici al qual correspon l’import de la casella de xifra de negoci,
segons els exemples de les lletres a) i b) anteriors.
NOTIFICACIÓ:
Casella 90: Consigneu la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura de
del declarant i indiqui si la presenta en qualitat de titular o de representant.
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III) VARIACIONS EN L'ACTIVITAT O EN UN LOCAL INDIRECTAMENT
AFECTE
Empleneu les caselles següents:
Casella 1: Indiqueu l'any a què es refereix la variació
Casella 2: 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.
APARTAT I: Dades identificatives del subjecte passiu
Caselles 3 a 14: Empleneu-les amb les dades que s'hi demanen. Heu d'indicar
l'adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 5 AB, consigneu-hi les
abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra.
(carretera), etc.
APARTAT II: Representant
Caselles 15 a 26: Empleneu-les amb les dades que s'hi demanen. Heu d'indicar
l'adreça que correspongui al domicili fiscal. A la casella 5 AB, consigneu-hi les
abreviacions: av. (avinguda), c. (carrer), pg. (passeig), pl. (plaça), ctra.
(carretera), etc.
APARTAT III: Dades de l'activitat
Casella 27: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d'activitat
empresarial, professional o artística que realitza o, si escau, la corresponent al local
indirectament afecte.
Casella 28: Indiqueu, en termes clars i succints, l'activitat que exerciu.
Casella 29: Indiqueu el grup o epígraf de les tarifes corresponent a l'activitat que
exerciu.
Casella 30 a 40: Indiqueu les dades que s'hi demanen corresponents al local on
exerciu l'activitat.
Casella 41 a 43: 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 indirectament afecte.
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 49: Indiqueu el dia, el mes i l'any en què es va produir la variació que
declareu.
Casella 50: Indiqueu el motiu pel qual presenteu aquesta declaració de variació.
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Casella 52: Utilitzeu aquesta casella per indicar els epígrafs en els supòsits en què
les Tarifes estableixin la quota a nivell de grup, però indicant que a títol merament
informatiu es declaren les activitats concretes que es realitzen. A més, podrà
utilitzar aquesta casella per indicar qualsevol altre informació que consideri
rellevant.
Casella 53: Indiqueu el número de referència de la declaració d'alta en l'activitat o
del local indirectament afecte.
APARTAT IV: Local afecte indirectament a l'activitat
Caselles 54 a 67: 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 indirectament
afecte. Si aquesta declaració implica la baixa en els cens motivada pel canvi
d'opció de la classe de quota, deixeu aquestes caselles en blanc.
NOTIFICACIÓ:
Casella 90: Consigneu la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura de
del declarant i indiqui si la presenta en qualitat de titular o de representant.

IV) DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Empleneu totes les caselles indicades a l'apartat I, II o III anterior que
correspongui a la declaració que vareu presentar en el seu moment (alta, baixa o
variació de l'activitat o d'un local indirectament afecte a aquesta) i que ara
preteneu rectificar, i indiqueu les dades correctes.
Empleneu les caselles següents:
Casella 2: Marqueu amb una X la casella COMPLEMENTÀRIA, a més de la que
correspongui d'ALTA, VARIACIÓ o BAIXA que vareu assenyalar en la declaració que
ara rectifiqueu.
APARTAT III: Dades de l'activitat
Casella 51: Indiqueu
complementària.

el

motiu

de

la

presentació

d'aquesta

declaració

Casella 53: Indiqueu el número de referència de la declaració que ara rectifiqueu.
APARTAT V: Xifra de negoci
Casella 68:
I. Consigneu l’import net de la xifra de negocis en euros, SENSE DECIMALS, que
correspongui a:
a) Si es tracta d’un contribuent per l’Impost sobre societats (IS) o per l’Impost
sobre la renda de no residents (IRNR), l’exercici, la declaració del qual tingui un
termini de presentació que acabi en l’any anterior a l’any a què es refereix la
present declaració (p.e. si l’alta es refereix a l’any 2014, l’import serà el consignat
en la declaració de l’IS o de l’IRNR el termini de presentació de la qual va acabar
el 2013).
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b) Si es tracta d’una societat civil o una entitat de les referides en l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el penúltim any anterior al
que es refereix la present declaració (p.e. si l’alta es refereix a l’any 2014,
l’import serà el corresponent a l’any 2012).
II: Indiqueu l’exercici al qual correspon l’import de la casella de xifra de negoci,
segons els exemples de les lletres a) i b) anteriors.
NOTIFICACIÓ:
Casella 90: Consigneu la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura de
del declarant i indiqui si la presenta en qualitat de titular o de representant.
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA DECLARACIÓ
ALTA:
-

Imprès de declaració degudament complimentat i signat per un representant de
l'empresa.

-

Còpia de l'escriptura de constitució en cas de persones jurídiques en cas de
empreses de nova creació.

-

Fotocòpia del NIF/NIE o passaport de l'empresa en cas de empreses de nova
creació.

-

Fotocopia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.

-

Fotocòpia del del NIF/NIE o passaport de l'administrador o apoderat.

-

Document d'autorització -a més de la documentació anterior quan el signant no
sigui el representant legal de l'entitat- signada per qui tingui poders o per
l'administrador i pel representant; fotocopia del NIF/NIE o passaport persona
autoritzada per fer el tràmit i de l'autoritzant.

BAIXA:
-

Imprès de declaració degudament complimentat i signat per un representant de
l'empresa.

-

Copia de l'últim rebut de l'IAE.

-

Fotocopia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.

-

Fotocòpia del NIF/NIE o passaport de l'administrador o apoderat.

-

Document d'autorització -a més de la documentació anterior quan el signant no
sigui el representant legal de l'entitat- signada per qui tingui poders o per
l'administrador i pel representant; fotocopia del NIF/NIE o passaport persona
autoritzada per fer el tràmit i de l'autoritzant.

-

En el cas que la baixa es sol·liciti per supòsit d'exempció còpia compulsada de
l'Impost de Societats.

VARIACIÓ:
-

Imprès de declaració degudament complimentat i signat per un representant de
l'empresa.

-

Fotocopia de l'escriptura de poders de la persona que fa el tràmit.

-

Fotocòpia del NIF/NIE o passaport de l'administrador o apoderat.

-

Document d'autorització -a més de la documentació anterior quan el signant no
sigui el representant legal de l'entitat- signada per qui tingui poders o per
l'administrador i pel representant; fotocopia del NIF/NIE o passaport persona
autoritzada per fer el tràmit i de l'autoritzant.

-

Documentació justificativa de la variació dels elements en qüestió.

-

En el cas que la comunicació es formuli per variació en l'Import net de la xifra de
negoci còpia de l'Impost de Societats.
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