INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L’IMPRÈS
Aquest imprès es fa servir per:
I)
DONAR-SE D’ALTA PER UNA ACTIVITAT O PER UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT.
II)
II) DONAR-SE DE BAIXA D’UNA ACTIVITAT O D’UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT.
III)
DECLARAR VARIACIONS D’UNA ACTIVITAT O D’UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT.
IV)
RECTIFICAR DADES DE DECLARACIONS PRESENTADES (DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA).
Cal emplenar les caselles indicades en l’apartat corresponent a l’opció efectuada.
I). Alta per una activitat o per un local afecte indirectament.
Empleneu les Caselles següents:
Casella 1: Indiqueu l’any a què es refereix l’alta (p.e. 2006).
Casella 4: Marqueu amb una X la casella “Alta. Inici d’activitat”, quan s’iniciï l’exercici de l’activitat que origina el fet imposable i
no es gaudeixi d’exempció de l’impost.
Marqueu amb una X la casella “Alta. Deixar de gaudir d’exempció”, quan es venia aplicant alguna de les exempcions
establertes a l’Impost i s’han deixat de complir les condicions exigides per a la seva aplicació.
Caselles 5 al 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), CR (carrer), PG (passeig), PL (plaça), CT (carretera), etc.
Casella 18: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d’activitat empresarial, professional o artística que què es dóna
d’alta o, si s’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 les tarifes i de la instrucció de l’Impost.
Caselles 25 a 32: Indiqueu les dades que s’hi demanen corresponents al local on preteneu d’exercir l’activitat. A la Casella 25,
‹‹AB››, consigneu-hi les abreviacions: AV (avinguda), CR (carrer), PG (passeig), PL (plaça), CT (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 ES TRACTARÀ COM A LOCAL INDIRECTAMENT
AFECTE I SERÀ OBJECTE D’UNA ALTRA ALTA (p.e. 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, haureu 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 paràgraf alternatius, s’indicarà el número d’ordre del paràgraf. A més, haureu d’indicar, si escau, a la casella 38, el grup
o l’epígraf de l’activitat principal que s’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, haureu de marcar amb una X la Casella corresponent. A
més, caldrà emplenar la casella 38, indicant el grup o l’epígraf de l’activitat principal.
Casella 40: Si us correspon alguna exempció, haureu d’indicar la norma en la qual es recull. Si es tracta d’alguna exempció que
s’ha de demanar expressament, haureu d’adjuntar un escrit sol·licitant la seva aplicació.
Caselles 41 a 43: Si us correspon gaudir d’algun benefici fiscal haureu 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 al gaudi. AQUESTA CASELLA
ÉS RESERVADA EXCLUSIVAMENT PER A BONIFICACIONS QUE NO REQUEREIXIN CONCESSIÓ PRÈVIA (p.e. la prevista
per la Llei 20/1990, per a les cooperatives fiscalment protegides i les societats agràries de transformació). En el cas de
bonificacions subjectes a concessió, s’ha d’adjuntar un escrit sol·licitant-les, amb la documentació acreditativa.
Casella 44: Depenent del motiu que origina l’alta, indiqueu la data d’inici de l’activitat en què s’està donant d’alta o en l’ús del
local afecte indirectament, o la data en què s’ha deixat de gaudir de l’exempció.
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 aquella informació que considereu rellevant i, especialment, els epígrafs, en els
supòsits en què les tarifes estableixin la quota a nivell de grup però indicant que, a títol merament informatiu, es declarin les
activitats concretes que es realitzin.
Caselles 51 a 64: Empleneu aquestes caselles en cas que estigueu donant d’alta un local afecte indirectament. A la casella 51
indiqueu l’ús o la destinació del local mitjançant l’abreviació que correspongui de les següents: MZ (magatzem), DP (dipòsit), CD
(centre de direcció), OF (oficina administrativa), CC (centre de càlcul), AT (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 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 ni sigui una
quantitat fixa en euros, i a continuació, a la columna QUANTITAT, el seu nombre, emprant una línia per cada element a partir de
l’1 i en el mateix ordre en què figuren a les tarifes (p.e. obrers....5, quilovats...27).

Casella 68: Si us doneu d’alta mitjançant aquesta declaració en les agrupacions 67 i 68 de les tarifes (serveis d’alimentació i
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 70. 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, haureu de distingir les superfícies que, dins d’un mateix recinte, es
computin íntegrament de les que els 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 primeres matèries, d’aigua, assecadors, locals per a
l’ensenyament, etc. Haureu 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 dens del polígon del local,
expressada en metres quadrats, i, si escau, per la suma de totes les plantes. A la columna RECTIFICADA, indiqueu-hi la
superfície resultant de multiplicar les xifres de la columna “total” pels nombres que figuren a la primera columna X. A la columna
COMPUTABLE indiqueu-hi la xifra resultant de multiplicar pels nombres que figuren a la segona columna X la superfície
“rectificada”. Calculeu la suma de totes les columnes (de la 0.1 a la 7.0) i poseu el resultat a les caselles 71, 72 i 73.
Caselles 88 a 100: En el cas que la declaració es presenti mitjançant representant, empleneu-les amb les dades d’aquest.
Casella 101: En el cas que considereu que teniu dret a gaudir de qualsevol exempció o bonificació, heu de presentar una
sol·licitud amb la documentació en què acrediteu el compliment dels requisits legal per a gaudir-ne. Assenyaleu la documentació
que s’acompanya.
Casella 102: Indiqueu si el local afecta directament o indirectament a l’activitat on s’exerceix aquesta, el compartiu amb un altre
o altres subjectes passius.
Casella 104: Consigneu la data de presentació d’aquesta declaració. Aquesta casella també ha de contenir la signatura del
declarant, del qual cal indicar si és el titular o el representant.

II) Baixa d’una activitat o per 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. Cessament d’activitat”. quan es tracti de cessament en l’exercici de l’activitat.
Marqueu amb una X la Casella “Baixa. Gaudir d’exempció”, quan es compleixin les condicions exigides per a
l’aplicació d’algunes de les exempcions establertes a l’Impost.
Caselles 5 a 17: Empleneu-les amb les dades que s’hi demanin. Heu de posar l’adreça que correspongui al domicili fiscal. A la
Casella 7, ‹‹AB››, consigneu-hi les abreviacions: AV (avinguda), CR (carrer), PG (passeig), PL (plaça), CT (carretera), etc.
Casella 18: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d’activitat empresarial, professional o artística que realitzàveu o,
si escau, la corresponent al local afecte indirectament.
Casella 19: Indiqueu en termes clars i succints, l’activitat en què us doneu de baixa.
Casella 20: Indiqueu el grup o l’epígraf de l’activitat en la qual us doneu de baixa o a la qual estava afecte indirectament el local
que es causa baixa.
Caselles 24 a 33: 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: Depenent del motiu que origina la baixa, indiqueu la data en què es va cessar en l’activitat o en l’ús del local afecte
indirectament, o la data en què vàreu començar a gaudir de l’exempció.
Casella 45: Indiqueu el motiu pel qual causen baixa (cessació en la utilització del local, fi de l’activitat, defunció, canvi d’activitat,
etc.).
Casella 48: Indiqueu el número de referència que figura a la casella corresponent a la declaració d’alta de l’activitat o pel local
afecte indirectament, de la qual us doneu de baixa.
Casella 49: Indiqueu el número de codi que figura a la casella corresponent de la declaració d’alta de l’activitat o pel local afecte
indirectament, de la qual us doneu de baixa.
Caselles 51 a 64: Indiqueu les dades que s’hi demanen corresponents al local indirectament afecte que esteu donant de baixa.
A la casella 51 indiqueu l’ús o la destinació del local mitjançant l’abreviació que correspongui de les següents: MZ (magatzem),
DP (dipòsit), CD (centre de direcció), OF (oficina administrativa), CC (centre de càlcul), AT (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 emplenar les caselles 25 a
la 32.
Caselles 88 a 100: En el cas que la declaració es presenti mitjançant representant, empleneu-les amb les dades d’aquest.
Casella 104: Consigneu la data de presentació d’aquesta declaració. Aquesta casella també ha de contenir la signatura del
declarant, del qual cal indicar si 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
d’una variació per 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 quantia
dels elements tributaris, incloent-hi la superfície dels locals, marqueu la casella “elements tributaris”, 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’indicar l’adreça que correspongui al domicili fiscal. A la
Casella 7, ‹‹AB››, consigneu-hi les abreviacions: AV (avinguda), CR (carrer), PG (passeig), PL (plaça), CT (carretera), etc.
Casella 18: Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d’activitat empresarial, professional o artística que realitza 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 l’epígraf de les tarifes corresponent a l’activitat que exerciu.
Caselles 25 a 32: Indiqueu les dades que s’hi demanen.
Caselles 34 a 43: Empleneu-les d’acord amb les instruccions que figuren respecte a aquestes caselles en l’apartat I) “Alta per
una activitat o per 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 produí 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 que figura a la casella corresponent de la declaració d’alta en l’activitat o pel local
afecte indirectament.
Casella 49: Indiqueu el número de codi que figura a la casella corresponent de la declaració d’alta de l’activitat o pel local afecte
indirectament.
Casella 50: Empreu aquesta casella per consignar aquella informació que considereu rellevant i, especialment, els epígrafs en
els supòsits en què les tarifes estableixin la quota a nivell de grup però indicant que, a títol merament informatiu, es declarin les
activitats concretes que es realitzen.
Caselles 51 a 64: Indiqueu les dades que s’hi demanen corresponents al local indirectament afecte en què s’han produït les
variacions. A la casella 51 indiqueu l’ús o la destinació del local mitjançant l’abreviació que correspongui de les següents: MZ
(magatzem), DP (dipòsit), CD (centre de direcció), OF (oficina administrativa), CC (centre de càlcul), AT (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 emplenar
les Caselles 25 a la 32.
Caselles 66 a 73: Empleneu-les d’acord amb les instruccions que figuren respecte a aquestes caselles en l’apartat I). “Alta per
una activitat o per un local afecte indirectament”. Si aquesta declaració implica la baixa en el cens motivada pel canvi d’opció de
la classe de quota, deixeu aquestes caselles en blanc.
Caselles 88 a 100: En el cas que la declaració es presenti mitjançant representant, empleneu-les amb les dades d’aquest.
Casella 104: Consigneu la data de presentació d’aquesta declaració. Aquesta casella també ha de contenir, també, la signatura
del declarant, del qual cal indicar si és el titular o el representant. La declaració de variació, llevat dels casos de canvi d’opció de
la classe de quota que implica la baixa en el cens, haurà d’emplenar-se de forma que reculli totes les dades, com si es presentés
una alta nova, però amb la situació que resulta després de produir-se la variació.

IV) Declaració complementària.
EMPLENEU TOTES LES CASELLES INDICADES A L’APARTAT I, II o III ANTERIOR, QUE CORESPONGUI A LA
DECLARACIÓ QUE VAU PRESENTAR EN EL SEU MOMENT (ALTA, BAIXA O VARIACIÓ DE L’ACTIVITAT O D’UN LOCAL
INDIRECTAMENT AFECTE A AQUESTA) I QUE ARA PRETENEU DE RECTIFICAR, INDICANT LES DADES CORRRECTES.
A MÉS, TAMBÉ HEU D’EMPLENAR LES 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 (Casella 2) que figura en la declaració que ara rectifiqueu.

