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17640 CORRECCIÓ d’errades al Conveni entre el Reg-
ne d’Espanya, la República Francesa i el Prin-
cipat d’Andorra, relatiu a l’entrada, la circu-
lació, la residència i l’establiment dels seus
nacionals, fet «ad referendum» a Brusse�es
el 4 de desembre de 2000, publicat en
el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 153,
de 27 de juny de 2003. («BOE» 224,
de 18-9-2003.)

En la publicació del Conveni entre el Regne d’Espanya,
la República Francesa i el Principat d’Andorra, relatiu
a l’entrada, la circulació, la residència i l’establiment dels
seus nacionals, fet «ad referendum» a Brusse�es el 4
de desembre de 2000, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 153, de data 27 de juny de 2003
(pàg. 24811 a 24813), i en el suplement en català núme-
ro 15, de 16 de juliol de 2003, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 2778, primera columna, al paràgraf d’i-
dentificació del Conveni, a la quarta línia, on diu:
«... fet «ad referendum» a Brusse�es el 4 de desembre
de 2002.», ha de dir: «... fet “ad referendum” a Brusse�es
el 4 de desembre de 2000.».

A la pàgina 2778, primera columna, preàmbul, cinquè
paràgraf, on diu: «... que convé de manera prioritària
tant la circulació...», ha de dir: «... que convé de manera
prioritària facilitar tant la circulació...».

A la pàgina 2780, primera columna, on figuren els
signants del Conveni, on diu: «... Albert Pintat Santolària,
Ministre d’Afers Estrangers», ha de dir: «... Albert Pintat
Santolària, Ministre de Relacions Exteriors».

17641 CORRECCIÓ d’errades del Conveni entre el
Regne d’Espanya, la República Francesa i el
Principat d’Andorra, relatiu a la circulació i
estada al Principat d’Andorra de nacionals
d’estats tercers, fet «ad referendum» a Brus-
se�es el 4 de desembre de 2000, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 153,
de 27 de juny de 2003. («BOE» 224,
de 18-9-2003.)

En la publicació del Conveni entre el Regne d’Espanya,
la República Francesa i el Principat d’Andorra, relatiu
a la circulació i estada al Principat d’Andorra de nacionals
d’estats tercers, fet «ad referendum» a Brusse�es el 4
de desembre de 2000, inserida en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 153, de 27 de juny de 2003 (pàg.
24810 a 24811), i en el suplement en català número
15, de 16 de juliol de 2003, es procedeix a fer-ne les
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua
catalana:

A la pàgina 2777, primera columna, títol del Conveni,
a la quarta línia, on diu: «... DE NACIONALS DE PAÏSOS
TERCERS», ha de dir: «... DE NACIONALS D’ESTATS
TERCERS».

A la pàgina 2777, segona columna, article 4, tercer
paràgraf, penúltima línia, on diu: «... legalment a Andorra
des de fa un any com a mínim.», ha de dir: «... legalment
a Andorra des de, com a mínim, un any.».

A la pàgina 2778, primera columna, on consten els
signants del Conveni, on diu: «... Albert Pintat Santolària,
Ministre d’Afers Estrangers», ha de dir: «... Albert Pintat
Santolària, Ministre de Relacions Exteriors».

MINISTERI D’HISENDA
17642 ORDRE HAC/2572/2003, de 10 de setem-

bre, per la qual s’aprova el model 840 de
declaració de l’impost sobre activitats econò-
miques i s’estableixen les condicions generals
i el procediment per a la presentació telemà-
tica. («BOE» 224, de 18-9-2003.)

L’Ordre de 26 de desembre de 2001 («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 5 de gener de 2002) va aprovar els models
de declaració de l’impost sobre activitats econòmiques
en euros i va establir el model de suport utilitzable per
a l’intercanvi d’informació entre l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i les entitats que exerceixen per
delegació la gestió censal de l’impost.

Això no obstant, determinades modificacions norma-
tives de l’impost sobre activitats econòmiques, que s’in-
diquen a continuació, fan necessària l’elaboració d’un
nou model de declaració, model 840, que substitueix
els models de declaració 845 (impost sobre activitats
econòmiques. Quota municipal), fins ara vigents, i 846
(impost sobre activitats econòmiques. Quota provincial
o nacional).

De les modificacions normatives que introdueix la Llei
51/2002, de 27 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 28), de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les hisendes locals, s’han de destacar,
als efectes d’aquesta Ordre, les següents: se suprimeix
l’element tributari nombre d’obrers com a factor deter-
minant de part de la quota de l’impost; es minora la
quota de l’impost en funció de les superfícies que els
subjectes passius destinin a serveis socioculturals i a
serveis de guarderia. Aquests canvis s’han tingut en
compte en el model de declaració que ara s’aprova.

També el Reial decret 1041/2003, d’1 d’agost («But-
lletí Oficial de l’Estat» de 5 de setembre), pel qual s’a-
prova el Reglament que regula determinats censos tri-
butaris i modifica altres normes relacionades amb la ges-
tió de l’impost sobre activitats econòmiques, introdueix
diverses modificacions que han tingut incidència en l’im-
post sobre activitats econòmiques. Entre elles, s’ha d’es-
mentar la que suprimeix l’exigència de l’impost en règim
d’autoliquidació, quan es tributi per quota provincial o
nacional.

Aquest canvi normatiu justifica l’aprovació d’un únic
model de declaració de l’impost sobre activitats econò-
miques, model 840, utilitzable tant si es tributa per quota
municipal com si es tributa per quota provincial o nacio-
nal i, a més, suposa la desaparició dels models de decla-
ració 845 (impost sobre activitats econòmiques. Quota
municipal) i 846 (impost sobre activitats econòmiques.
Quota provincial o nacional). Per aquest mateix motiu
desapareixen els models 850 (Document d’ingrés. Quota
provincial) i 851 (Document d’ingrés. Quota nacional).

D’altra banda, la Llei 66/1997, de 30 de desembre
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, en la disposició final
cinquena, autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per-
què determini, mitjançant una ordre, els casos i les con-
dicions en què les grans empreses han de presentar
per mitjans telemàtics les declaracions, declaracions
liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres docu-
ments exigits per la normativa tributària.

La disposició final primera de la Llei 50/1998, de
30 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, auto-
ritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè determini,
mitjançant una ordre, els casos i les condicions en què
les petites i mitjanes empreses poden presentar per mit-
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jans telemàtics les seves declaracions, declaracions liqui-
dacions, autoliquidacions o qualssevol altres documents
exigits per la normativa tributària; s’entenen per petites
i mitjanes empreses les que no estan compreses en la
definició de grans empreses a efectes de l’impost sobre
el valor afegit.

L’experiència adquirida per l’Agència Tributària en el
desenvolupament dels sistemes de presentació telemà-
tica de declaracions, unit a la demanda creixent dels
ciutadans respecte de la utilització de les noves tecno-
logies en les seves relacions amb l’Administració, fan
necessari ampliar l’esmentat sistema de presentació tele-
màtica al nou model 840 de declaració de l’impost sobre
activitats econòmiques.

El Reial decret 243/1995, de 17 de febrer («Butlletí
Oficial de l’Estat» de 8 de març), pel qual es dicten nor-
mes per a la gestió de l’impost sobre activitats econò-
miques i es regula la delegació de competències en matè-
ria de gestió censal de l’esmentat impost, autoritza al
ministre d’Economia i Hisenda l’aprovació dels models
en els quals s’han de presentar les declaracions de l’im-
post sobre activitats econòmiques.

L’article 2 del Reial decret 557/2000, de 27 d’abril
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 28), de reestructuració
dels departaments ministerials, estableix que correspon
al Ministeri d’Hisenda, a través dels òrgans als quals
es refereix l’apartat 1 de l’esmentat article, l’exercici de
les competències fins ara atribuïdes al Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda.

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

Primer. Aprovació del model de declaració de l’impost
sobre activitats econòmiques.

S’aprova el model 840, «Impost sobre activitats eco-
nòmiques», que figura a l’annex I d’aquesta Ordre. Aquest
model consta de dos exemplars, un per a l’Administració
i un altre per a l’interessat. Així mateix, com a annex
al model 840 s’aprova la «Relació de locals».

El número de referència que ha de figurar en el model
840 és un número seqüencial els tres primers dígits
del qual es corresponen amb el codi 890.

Segon. Lloc de presentació de la declaració de l’impost
sobre activitats econòmiques, en imprès.

La presentació de la declaració de l’impost sobre acti-
vitats econòmiques, model 840, en imprès, s’ha de rea-
litzar als llocs que estableix l’article 8 del Reial decret
243/1995, de 17 de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat»
de 8 de març), 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
d’aquest impost.

Tercer. Àmbit d’aplicació del sistema de presentació
telemàtica del model 840 de declaració de l’impost
sobre activitats econòmiques.

U. Els obligats tributaris que hagin de presentar el
model 840 de declaració de l’impost sobre activitats
econòmiques poden efectuar la presentació, a la seva
elecció, en imprès o per via telemàtica.

Això no obstant, no es pot efectuar la presentació
telemàtica de les declaracions corresponents al model
840 que impliquin l’aportació de documents.

Dos. Les persones o entitats autoritzades a presen-
tar per via telemàtica declaracions en representació de
terceres persones, d’acord amb el que disposen el Reial
decret 1377/2002, de 20 de desembre («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 21), pel qual es desplega la co�aboració
social en la gestió dels tributs per a la presentació tele-

màtica de declaracions, comunicacions i altres docu-
ments tributaris, i l’apartat setè i a les disposicions addi-
cionals segona i tercera de l’Ordre de 21 de desembre
de 2000 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 28), per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica a través d’Internet de
les declaracions corresponents als models 117, 123,
124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296
i 345, poden fer ús d’aquesta facultat, respecte de les
declaracions de l’impost sobre activitats econòmiques.

Quart. Condicions generals per a la presentació tele-
màtica del model 840 de declaració de l’impost sobre
activitats econòmiques.

U. Requisits per a la presentació telemàtica del
model 840 de declaració de l’impost sobre activitats
econòmiques.—La presentació telemàtica d’aquest
model està subjecta a les condicions següents:

1r El declarant ha de disposar de número d’iden-
tificació fiscal (NIF).

2n El declarant ha de tenir insta�at al navegador
del seu ordinador el certificat de signatura electrònica
X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda
i Timbre-Reial Casa de la Moneda d’acord amb el pro-
cediment que estableixen els annexos III i VI de l’Ordre
de 24 d’abril de 2000 («Butlletí Oficial de l’Estat» del
29), per la qual s’estableixen les condicions generals
i el procediment per a la presentació telemàtica de decla-
racions de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, o qualsevol altre certificat d’entre els que estiguin
admesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
d’acord amb el que preveu l’Ordre HAC/1181/2003,
de 12 de maig («Butlletí Oficial de l’Estat» del 15), per
la qual s’estableixen normes específiques sobre l’ús de
la signatura electrònica en les relacions tributàries per
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics amb l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària.

Quan la presentació per via telemàtica la realitzi una
persona o entitat autoritzada a presentar declaracions
en representació de terceres persones és l’esmentada
persona o entitat la que ha de tenir insta�at al seu nave-
gador el certificat corresponent.

3r Per efectuar la presentació telemàtica de la decla-
ració corresponent al model 840, el subjecte passiu o
presentador autoritzat ha de generar un fitxer emplenant
els formularis que el mateix programa de transmissió
li presenta en pantalla o utilitzant altres programes que
genera el mateix fitxer.

4t Els declarants que optin per aquesta modalitat
de presentació han de tenir en compte les normes tèc-
niques que es requereixen per efectuar la presentació
i que estan recollides a l’annex II de l’Ordre de 24 d’abril
de 2000 per la qual s’estableixen les condicions generals
i el procediment per a la presentació telemàtica de decla-
racions de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques.

Dos. Presentació de declaracions amb deficiències
de tipus formal.—En els casos en què es detectin ano-
malies de tipus formal en la transmissió telemàtica de
declaracions, el mateix sistema ho ha de posar en
coneixement del declarant mitjançant els missatges
d’error corresponents per esmenar-les.

Tres. Supòsit d’exclusió en la presentació telemàtica
del model 840.—No es pot efectuar la presentació tele-
màtica de les declaracions corresponents al model 840
quan hagi transcorregut més d’un any des de l’acaba-
ment dels terminis que assenyala l’apartat sisè d’aquesta
Ordre. Transcorreguts els terminis, s’ha d’efectuar la pre-
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sentació de la declaració mitjançant el model d’imprès
corresponent.

Cinquè. Procediment per a la presentació telemàtica
del model 840 de declaració de l’impost sobre acti-
vitats econòmiques.

El procediment per a la presentació telemàtica de
les declaracions és el següent:

1r El declarant s’ha de posar en comunicació amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través d’In-
ternet o de qualsevol altra via equivalent que permeti
la connexió, a l’adreça: http://agenciatributaria.es. i
seleccionar el model de declaració que s’ha de trans-
metre.

A continuació, ha de procedir a transmetre la decla-
ració corresponent amb la signatura electrònica, gene-
rada en seleccionar el certificat a què fa referència l’a-
partat Quart.U.2n d’aquesta Ordre i prèviament insta�at
al navegador a aquest efecte.

Si el presentador és una persona o una entitat auto-
ritzada per presentar declaracions en representació de
terceres persones, es requereix una única signatura, la
corresponent al seu certificat.

2n Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li ha de tornar en pantalla la
declaració validada amb un codi electrònic de 16 caràc-
ters, a més de la data i l’hora de presentació.

En cas que la presentació sigui rebutjada, s’ha de
mostrar en pantalla la descripció dels errors detectats.
En aquest cas, s’ha de procedir a solucionar-los amb
el programa d’ajuda amb què es va generar el fitxer,
o repetint la presentació si l’error és originat per un altre
motiu.

El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració
acceptada, degudament validada amb el codi electrònic
corresponent.

Sisè. Termini de presentació de la declaració de l’im-
post sobre activitats econòmiques.

La presentació de la declaració de l’impost sobre acti-
vitats econòmiques, model 840, s’ha de fer, segons es
tracti de declaracions d’alta, variació o baixa, en els ter-
minis que regulen els articles 5, 6 i 7 del Reial decret
243/1995, de 17 de febrer.

Disposició derogatòria.

Queda derogada l’Ordre de 26 de desembre de 2001
(«Butlletí Oficial de l’Estat» de 5 de gener de 2002),
per la qual s’aproven els nous models de declaració de
l’impost sobre activitats econòmiques en euros i s’es-
tableix el nou model de suport utilitzable per a l’intercanvi
d’informació entre l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària i les entitats que exerceixen per delegació la ges-
tió censal de l’impost.

Disposició final.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», a excepció de
les disposicions relatives a la presentació telemàtica de
la declaració, que entren en vigor el dia 1 de desembre
de 2003.

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 10 de setembre de 2003.

MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director General de Tributs i Director General
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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Impost sobre
activitats
econòmiques

Exemplar per a l'Administració

13 Telèfon de contacte (prefix inclòs):

Domicili fiscal:

Apartat V: local afecte indirectament a l'activitat

74 SG

69 Codi postal

Ús o destinació:68

75 Nom de la via pública

70 Municipi

(Magatzem, dipòsit, centre de direcció, administració, càlcul, etc.)(Vegeu les instruccions)

71 C. mun. 72 Província 73 C. prov.

76 Codi via 83 Telèfon77 Núm. 78 Km 79 Pt. 80Esc. 81Pis 82Pta.

Situació

Apartat IV: dades de l'activitat

34 Tipus d'activitat:

36 Descripció de l'activitat: 37 Grup o epígraf:

Empresarial

38 Municipi

Domicili de l'activitat:

39 C. mun. 40 Província 41 C. prov.

C. prov.

42 SG

Notes que són d'aplicació: 55 Epígraf54 Grup

59 Grup o epígraf58 Secció

57 Regles que són d'aplicació:

56 Notes que són d'aplicació d'altres grups o epígrafs:

60 Exempció:

61 Bonificació:

62 Data d'inici, variació, cessament o altres causes de presentació de la declaració:

63 Causa de la variació o baixa:

64 Causa de la declaració complementària:

65 Any en què vau iniciar l'activitat per primera vegada (només professionals):

66 Informació addicional: 67 Núm. ref.:

43 Nom de la via pública 44 C. postal 52 Telèfon45 C.   via 46 Núm. 47 Km 48 Pt. 49 Esc. 50 Pis 51 Pta.

Professional Artística

33 Classe de quota: Municipal Nacional Provincial (província: )

35 Local afecte indirectament

53 Agrupació

Regla 4a 2 F): Regla 7a:

Apartat I: dades identificatives del subjecte passiu

17 NIF

19 SG

28 Codi postal

18 Cognoms i nom o raó social

20 Nom de la via pública

29 Municipi 30 C. mun. 31 Província 32 C. prov.

21 C. via 27 Telèfon22 Núm. 23 Km 24 Esc. 25 Pis 26 Pta.

Domicili

Apartat III: representant

Model

840

Pàg. 1

Variació
Canvi d'opció de

la classe de quota

Elements tributaris --
Altres causes--------------

Declar. complementària

16 Núm. ref.

Alta

Baixa

10 Municipi 11 Província 12 Codi postal

3 SG 4 Via pública 5 Núm. 6 Km 7 Esc. 8 Pis 9 Pta.

(Espai reservat per a la numeració per codi de barres)

Agència Tributària

Delegació de/d'
Administració de/d' Codi d'Administració

Apartat II: declaració
14 Exercici:

15 Declaració de:
Alta
Inici d'activitat --
Deixar de gaudir

d'exempció -----------
Baixa
Cessament d'activitat

Gaudir d'exempció

1 NIF 2 Cognoms i nom o raó social

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa. Si no disposeu d'etiquetes, empleneu
les caselles 1 a 12 amb les dades que se sol·liciten i adjunteu-hi una fotocòpia del NIF.
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Impost sobre
activitats
econòmiques

Exemplar per a l'interessat

13 Telèfon de contacte (prefix inclòs):

Domicili fiscal:

Apartat V: local afecte indirectament a l'activitat

74 SG

69 Codi postal

Ús o destinació:68

75 Nom de la via pública

70 Municipi

(Magatzem, dipòsit, centre de direcció, administració, càlcul, etc.)(Vegeu les instruccions)

71 C. mun. 72 Província 73 C. prov.

76 Codi via 83 Telèfon77 Núm. 78 Km 79 Pt. 80Esc. 81Pis 82Pta.

Situació

Apartat IV: dades de l'activitat

34 Tipus d'activitat:

36 Descripció de l'activitat: 37 Grup o epígraf:

Empresarial

38 Municipi

Domicili de l'activitat:

39 C. mun. 40 Província 41 C. prov.

C. prov.

42 SG

Notes que són d'aplicació: 55 Epígraf54 Grup

59 Grup o epígraf58 Secció

57 Regles que són d'aplicació:

56 Notes que són d'aplicació d'altres grups o epígrafs:

60 Exempció:

61 Bonificació:

62 Data d'inici, variació, cessament o altres causes de presentació de la declaració:

63 Causa de la variació o baixa:

64 Causa de la declaració complementària:

65 Any en què vau iniciar l'activitat per primera vegada (només professionals):

66 Informació addicional: 67 Núm. ref.:

43 Nom de la via pública 44 C. postal 52 Telèfon45 C.   via 46 Núm. 47 Km 48 Pt. 49 Esc. 50 Pis 51 Pta.

Professional Artística

33 Classe de quota: Municipal Nacional Provincial (província: )

35 Local afecte indirectament

53 Agrupació

Regla 4a 2 F): Regla 7a:

Apartat I: dades identificatives del subjecte passiu

17 NIF

19 SG

28 Codi postal

18 Cognoms i nom o raó social

20 Nom de la via pública

29 Municipi 30 C. mun. 31 Província 32 C. prov.

21 C. via 27 Telèfon22 Núm. 23 Km 24 Esc. 25 Pis 26 Pta.

Domicili

Apartat III: representant

Model

840

Pàg. 1

Variació
Canvi d'opció de

la classe de quota

Elements tributaris --
Altres causes--------------

Declar. complementària

16 Núm. ref.

Alta

Baixa

10 Municipi 11 Província 12 Codi postal

3 SG 4 Via pública 5 Núm. 6 Km 7 Esc. 8 Pis 9 Pta.

(Espai reservat per a la numeració per codi de barres)

Agència Tributària

Delegació de/d'
Administració de/d' Codi d'Administració

Apartat II: declaració
14 Exercici:

15 Declaració de:
Alta
Inici d'activitat --
Deixar de gaudir

d'exempció -----------
Baixa
Cessament d'activitat

Gaudir d'exempció

1 NIF 2 Cognoms i nom o raó social

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa. Si no disposeu d'etiquetes, empleneu
les caselles 1 a 12 amb les dades que se sol·liciten i adjunteu-hi una fotocòpia del NIF.
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Quota element superfície
94

Coef. corrector
93

Valor element superfície
92

Quota consignada directament en les tarifes

Quota abans de bonificacions o increments ( □84 o □85 + □94 o □99 )

Quota després de bonificacions o increments ( □100 – □103 + □106 )
Quota màquines recreatives o autovenda
Quota de tarifa o import mínim  ( □107 + □86 )

Bonificació % sobre

Contra l'acte d'inclusió o exclusió en la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques o de variació de les dades que aquesta conté i que se us notifi-
quen, podeu interposar recurs de reposició davant el cap de la Dependència de Gestió o l'administrador que dicta l'acte, en el termini de quinze dies hàbils
a comptar des de l'endemà d'aquesta notificació, o reclamació davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional en el mateix termini, sense que pu-
guin interposar-se simultàniament ambdós recursos. 

, de/d' de

En qualitat de         titular            representant

Signatura,

Increment % sobre

Quota

84

100

103

106

107

86

108

101

104

102

105

Data i signatura del funcionari:

Notificació

Apartat VII: quota

NIF Cognoms i nom o raó social
Pàg. 2

Apartat VI: elements tributaris 

VI. C) Local (quota municipal).

0.1. Sense reducció ---------------------------------------------------------------------------
0.2. Superfície allotjament -----------------------------------------------------------------
1.1. Superfície descoberta -----------------------------------------------------------------
1.2. Instal·lació esportiva descoberta -------------------------------------------
1.3. Grades, graderies, seients... descoberts ---------------------------------
2.0. Lloc temporada ------------------------------------------------------------------------
3.1. Superfície coberta d'instal·lació esportiva i espectacle (cinema, teatre...)

3.2. Grades, graderies, seients... coberts --------------------------------------
4.0. Ensenyament ------------------------------------------------------------------------------
5.0. Magatzem -----------------------------------------------------------------------------------
6.0. Aparcament cobert -----------------------------------------------------------------------

x
Superfície (m2)

Suma --------
87 88 89

Superfície deduïble --------------------------------------------------------------------
Superfície computable -----------------------------------------------------------------

90

91

95

Total Rectificada Computable
1

1

0,20

0,05

0,20

0,40

0,10

0,50

0,50

0,55

0,55

Quota element superfície
99

Total
96

Rectificada
Superfície (m2)

97

Computable
98

VI. A) Elements tributaris del grup o epígraf.
1.---------------------------------------------------------------------
2.- --------------------------------------------------------------------
3.- --------------------------------------------------------------------
4.- --------------------------------------------------------------------
5.- --------------------------------------------------------------------
6.- --------------------------------------------------------------------
7.- --------------------------------------------------------------------
8.- --------------------------------------------------------------------

VI. B) Màquines recreatives o autovenda.

Màquines recreatives tipus A (només per a les agrupacions 67 i 68)

Màquines recreatives tipus B (només per a les agrupacions 67 i 68)

Expositors per a autovenda-------------------------------------------------

Quota

Suma----------------------------------------------------------------------------------- 85

Import unitariNombre

Quota

Suma----------------------------------------------------------------------------------- 86

Import unitariNombre

Exemplar per a l'Administració

VI. D) Locals (quota provincial o nacional).

Nre. locals

Suma de la superfície dels locals

109



Suplement núm. 20 Dijous 16 d’octubre 2003 3671

Quota element superfície
94

Coef. corrector
93

Valor element superfície
92

Quota consignada directament en les tarifes

Quota abans de bonificacions o increments ( □84 o □85 + □94 o □99 )

Quota després de bonificacions o increments ( □100 – □103 + □106 )
Quota màquines recreatives o autovenda
Quota de tarifa o import mínim  ( □107 + □86 )

Bonificació % sobre

Contra l'acte d'inclusió o exclusió en la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques o de variació de les dades que aquesta conté i que se us notifi-
quen, podeu interposar recurs de reposició davant el cap de la Dependència de Gestió o l'administrador que dicta l'acte, en el termini de quinze dies hàbils
a comptar des de l'endemà d'aquesta notificació, o reclamació davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional en el mateix termini, sense que pu-
guin interposar-se simultàniament ambdós recursos. 

, de/d' de

En qualitat de         titular            representant

Signatura,

Increment % sobre

Quota

84

100

103

106

107

86

108

101

104

102

105

Data i signatura del funcionari::

Notificació

Apartat VII: quota

NIF Cognoms i nom o raó social
Pàg. 2

Apartat VI: elements tributaris 

VI. C) Local (quota municipal).

0.1. Sense reducció ---------------------------------------------------------------------------
0.2. Superfície allotjament -----------------------------------------------------------------
1.1. Superfície descoberta -----------------------------------------------------------------
1.2. Instal·lació esportiva descoberta -------------------------------------------
1.3. Grades, graderies, seients... descoberts ---------------------------------
2.0. Lloc temporada ------------------------------------------------------------------------
3.1. Superfície coberta d'instal·lació esportiva i espectacle (cinema, teatre...)

3.2. Grades, graderies, seients... coberts --------------------------------------
4.0. Ensenyament ------------------------------------------------------------------------------
5.0. Magatzem -----------------------------------------------------------------------------------
6.0. Aparcament cobert -----------------------------------------------------------------------

x
Superfície (m2)

Suma --------
87 88 89

Superfície deduïble --------------------------------------------------------------------
Superfície computable -----------------------------------------------------------------

90

91

95

Total Rectificada Computable
1

1

0,20

0,05

0,20

0,40

0,10

0,50

0,50

0,55

0,55

Quota element superfície
99

Total
96

Rectificada
Superfície (m2)

97

Computable
98

VI. A) Elements tributaris del grup o epígraf.
1.---------------------------------------------------------------------
2.- --------------------------------------------------------------------
3.- --------------------------------------------------------------------
4.- --------------------------------------------------------------------
5.- --------------------------------------------------------------------
6.- --------------------------------------------------------------------
7.- --------------------------------------------------------------------
8.- --------------------------------------------------------------------

VI. B) Màquines recreatives o autovenda.

Màquines recreatives tipus A (només per a les agrupacions 67 i 68)

Màquines recreatives tipus B (només per a les agrupacions 67 i 68)

Expositors per a autovenda-------------------------------------------------

Quota

Suma----------------------------------------------------------------------------------- 85

Import unitariNombre

Quota

Suma----------------------------------------------------------------------------------- 86

Import unitariNombre

Exemplar per a l'interessat

VI. D) Locals (quota provincial o nacional).

Nre. locals

Suma de la superfície dels locals

109
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Model

840
Instruccions
per emplenar
el model

Impost sobre
activitats
econòmiques

AQUEST IMPRÈS S'HA D'UTILITZAR PER:
I) DONAR-SE D'ALTA DE L'ACTIVITAT EN L'IAE.

II) DONAR-SE DE BAIXA DE L'ACTIVITAT EN L'IAE.
III) DECLARAR VARIACIONS DE L'ACTIVITAT EN L'IAE.
IV) DONAR D'ALTA UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT A L'ACTIVITAT EN L'IAE.
V) DONAR DE BAIXA UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT A L'ACTIVITAT EN L'IAE.

VI) DECLARAR VARIACIONS EN UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT A L'ACTIVITAT EN L'IAE.
VII) RECTIFICAR DADES DE DECLARACIONS PRESENTADES DE L'IAE (DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA).

EMPLENEU LES CASELLES INDICADES EN L'APARTAT QUE CORRESPONGUI A L'OPCIÓ EFECTUADA. LES CASELLES OMBREJADES S'HAN DE DEIXAR EN
BLANC.

I) Alta de l'activitat en l'IAE
Delegació, Administració i codi d'Administració.

A l'espai destinat a “Delegació”, si es tracta de quota municipal, consigneu-hi la Delegació de l'AEAT que correspongui al municipi on hàgiu d'exercir
l'activitat. Si es tracta de quota provincial, consigneu-hi la Delegació de l'AEAT on pretengueu exercir l'activitat. Si es tracta de quota nacional, consig-
neu-hi la Delegació que correspongui al vostre domicili fiscal.
A l'espai destinat a “Administració”, si es tracta de quota municipal, consigneu-hi l'Administració de l'AEAT que correspongui al lloc on hàgiu d'exercir
l'activitat. En el cas que no hi hagi Administració, deixeu aquesta casella en blanc. Si es tracta de quota provincial, deixeu aquesta casella en blanc.
Si es tracta de quota nacional, consigneu-hi, si existeix, l'Administració de l'AEAT que correspongui al vostre domicili fiscal.
A l'espai destinat a “Codi d'Administració” consigneu-hi el codi de l'Administració que heu designat a l'espai destinat a Administració, tret
que l'hàgiu deixat en blanc, cas en què heu de consignar-hi el codi de la Delegació.

Apartat I. Dades identificatives del subjecte passiu.
Adheriu a l'espai reservat l'etiqueta identificativa. Si no disposeu d'etiquetes, empleneu les caselles números 1 a 12.

1 i 2 Consigneu-hi la dada que s'indica.
3 a 12 Consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al domicili fiscal. A la casella 3 “SG” consigneu-hi les sigles: AL (albereda), AV (avinguda), C (car-

rer), PG (passeig), PL (plaça), etc.
13 Consigneu-hi la dada que s'indica.
Apartat II. Declaració.

Empleneu les caselles següents:
14 Consigneu-hi l'any a què es refereix l'alta.
15 Marqueu amb una X la casella d'“Alta. Inici d'activitat”, quan s'iniciï l'exercici de l'activitat que origina el fet imposable i no es gaudeixi d'exempció

en l'impost. Marqueu amb una X la casella “Alta. Deixar de gaudir d'exempció”, quan s'aplicava alguna de les exempcions establertes en l'impost i s'han
deixat de complir les condicions exigides per aplicar-les.

Apartat III. Representant.
17 a 31 En el cas que la declaració la presenti el vostre representant, consigneu-hi les seves dades.
Apartat IV. Dades de l'activitat.

Empleneu les caselles següents:
33 Marqueu amb una X la casella que correspongui a la vostra elecció segons us autoritzi el grup o epígraf corresponent a l'activitat a exercir. Si assenyaleu

quota provincial, consigneu-hi el nom de la província on vulgueu exercir l'activitat.
34 Marqueu amb una X la casella corresponent al tipus d'activitat empresarial, professional o artística, en què us doneu d'alta.
36 Consigneu-hi, en termes clars i succints, l'activitat que pretengueu exercir.
37 Empleneu-la a la vista de les Tarifes i la Instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques aprovats pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de

setembre (BOE dels dies 29 de setembre, 1 i 2 d'octubre), i Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost (BOE del 6 d'agost), per a l'activitat de
ramaderia independent. Si teniu dubtes respecte a les dades a consignar en aquesta casella o en les següents, sol·liciteu informació en la vostra Delega-
ció o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

38 i 40 Si es tracta de quota municipal, consigneu-hi el municipi i la província on exercireu l'activitat independentment que disposeu o no de local.
42 a 52 Consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al local on pretengueu exercir l'activitat. A la casella 42 “SG” consigneu-hi les sigles: AL (albere-

da), AV (avinguda), C (carrer), PG (passeig), PL (plaça), etc. Si no heu d'exercir en cap local determinat, deixeu aquestes caselles en blanc.
53 a 55 Si hi ha notes al peu de la vostra agrupació, grup o epígraf de les Tarifes que siguin d'aplicació a la vostra activitat i que signifiquin un increment o disminució

de la quota, heu de consignar el número d'ordre de la nota o notes en les caselles en blanc (començant per la de l'esquerra), situades en les caselles 53, 54
i 55 que corresponguin d'aquesta línia. En el cas que hi hagi diversos paràgrafs alternatius dins d'una mateixa nota, s'ha d'indicar el número d'ordre del paràgraf.

56 Si hi ha notes al peu d'un altre grup o epígraf de les Tarifes que siguin d'aplicació a la vostra activitat i que signifiquin un increment o disminució de
la quota, heu de marcar una X i consignar en les caselles 58 i 59 la secció i el grup o epígraf de l'activitat on aparegui la nota.

57 Si hi són d'aplicació les regles 4a.2.F) o 7a de la Instrucció (serveis complementaris en allotjament o simultaneïtat en fabricació) i que signifiquin un
increment o disminució de la quota, heu de marcar amb una X la casella corresponent i consignar en les caselles 58 i 59 la secció i el grup o epígraf
de l'activitat principal.

60 Si us correspon alguna exempció, heu d'indicar la norma en què s'estableix. Si es tracta d'una exempció demanada, heu d'adjuntar un escrit sol·lici-
tant-ne l'aplicació.

61 Si us correspon gaudir d'alguna bonificació, heu d'indicar la norma en què s'estableix. Si es tracta d'alguna bonificació demanada, heu d'adjuntar un
escrit sol·licitant-ne l'aplicació.

62 Depenent del motiu que origina l'alta consigneu-hi la data de començament de l'activitat en què us doneu d'alta o la data en què heu deixat de gaudir
d'exempció.

65 Si es tracta de quota municipal i si us doneu d'alta com a professional, consigneu-hi l'any en què vau iniciar l'activitat per primera vegada, encara que
posteriorment us haguéssiu donat de baixa.

66 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 mera-
ment informatiu es declaren les activitats concretes que es duguin a terme. A més, podeu utilitzar aquesta casella per indicar qualsevol altra informació
que considereu rellevant.

67 Si a la casella 15 heu marcat “Alta. Deixar de gaudir d'exempció”, utilitzeu aquesta casella per consignar el número de referència que consta en la de-
claració censal d'alta o en la declaració d'alta de l'impost que vau presentar en el seu moment.

Apartat VI. Elements tributaris.
Apartat VI.A. Elements tributaris del grup o epígraf

Indiqueu els elements en funció dels quals estigui determinada la quota en les Tarifes, sempre que aquesta no sigui una quantitat fixa en euros i, a
continuació, en la columna NOMBRE, el nombre o quantitat de cada un, utilitzant una línia per a cada element a partir de la 1a i en el mateix ordre en
què figuren en les Tarifes. Si es tracta de l'activitat de ramaderia independent i l'alta correspon al grup 071, explotacions mixtes, heu de consignar
en cada línia el grup o epígraf i el número corresponent a cada activitat que exerciu. Si el nombre d'activitats és superior a 8, presenteu a més un
segon model, fent-ho constar expressament en tots dos models.
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Apartat VI.B. Màquines recreatives i autovenda.
Si us doneu d'alta mitjançant aquesta declaració en les agrupacions 67 i 68 de les Tarifes (serveis d'alimentació i allotjament), consigneu en la colum-
na NOMBRE el nombre de màquines recreatives tipus A i B que tingueu instal·lades, respectivament. En qualsevol cas, si disposeu d'expositors per a
autovenda de tota classe d'articles en règim de dipòsit, indiqueu-ne el nombre. En la columna IMPORT UNITARI consigneu-hi l'establert segons les
Tarifes. La quota es calcula multiplicant NOMBRE per IMPORT UNITARI. 

Apartat VI.C. Local (quota municipal).
Si es tracta de quota municipal, empleneu aquest apartat indicant la superfície en metres quadrats del local on exerciu l'activitat, excepte si no disposeu
de local, cas en què la deixareu en blanc. Si s'escau, heu de distingir les superfícies que, dins d'un mateix recinte, es computin íntegrament, d'aquelles
a les quals és d'aplicació algun tipus de reducció [Regla 14.1.F.) b) o c) de la Instrucció de l'impost], com són les no construïdes o descobertes dedi-
cades a dipòsits de matèries primeres, d'aigua, assecadors, locals per a l'ensenyament, etc. Heu d'emplenar la línia o línies que corresponguin al vostre
cas. La línia 0.1 és la que s'utilitza per als casos normals sense reducció. En la columna TOTAL indiqueu-hi la superfície total compresa dins del polígon
d'aquest, expressat en metres quadrats, i, si escau, per la suma de totes les plantes, sense computar-hi, si existeix, la destinada a guarderia o atenció 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 87. En la columna RECTIFICADA consigneu-hi la superfície que resulta de multiplicar les xifres de la columna "Total" pels nom-

consigneu-hi la xifra que resulta de multiplicar la “Rectificada” per 0,95 (excepte en el cas de les superfícies destinades directament a l'allotjament en
què s'ha de multiplicar per 0,60). Calculeu la suma de totes les línies (0.1 a 6.0) i poseu el resultat a la casella 89. Deduïu, si existeix, la superfície
consignada en la casella 90, destinada a guarderia o cura de fills del personal o clients del subjecte passiu i a activitats socioculturals del personal
d'aquest, tenint en compte que la superfície a deduir no pot excedir el 10% de la casella 89. El resultat l'heu de traslladar a la casella 91. Els ramaders no han
d'emplenar aquest apartat.

Apartat VI.D. Locals (quota provincial o nacional).
Si es tracta de quota provincial o nacional heu d'emplenar les caselles següents:

95 Consigneu-hi el nombre de locals de què disposeu, ja siguin aquells on exerciu directament l'activitat ja siguin locals afectes indirectament

96 a 98 Abans d'emplenar aquestes caselles, heu d'emplenar l'imprès adjunt amb la relació de locals, si disposeu de locals. Consigneu en aquestes caselles la su-
ma de les superfícies TOTAL, RECTIFICADA I COMPUTABLE que vau indicar en les caselles 96, 97 i 98 de l'esmentada relació de locals. La relació de
locals l'heu de presentar juntament amb aquesta declaració.

Notificació.
109 Consigneu-hi la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura del declarant, indicant si ho fa en qualitat de titular o de representant.

II) Baixa de l'activitat en l'IAE

EMPLENEU ELS ESPAIS DESTINATS A DELEGACIÓ, ADMINISTRACIÓ I CODI D'ADMINISTRACIÓ I LES DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU, CON-
FORME A LES INSTRUCCIONS QUE ES RECULLEN PER AL CAS D'ALTA DE L'ACTIVITAT EN L'IAE I, A MÉS, TINGUEU EN COMPTE EL SEGÜENT:

Apartat II. Declaració.

14 Consigneu-hi l'any a què es refereix la baixa.
15 Marqueu amb una X la casella de “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'alguna de les exempcions establertes en l'impost.
Apartat III. Representant.
17 a 31 En el cas que la declaració la presenti el vostre representant, consigneu-hi les seves dades.

Apartat IV. Dades de l'activitat.
Empleneu les caselles següents:

33
l'activitat.

34 Marqueu amb una X la casella corresponent a l'activitat empresarial, professional o artística que exercíeu.
36 Consigneu-hi, en termes clars i succints, l'activitat en què us doneu de baixa.
37 Consigneu-hi el grup o epígraf de l'activitat en què causeu baixa.
38 i 40 Si es tracta de quota municipal, consigneu-hi el municipi i la província on exercíeu l'activitat.
42 a 52 Si es tracta de quota municipal, consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al local on exercíeu directament l'activitat. Si no exercíeu en cap local determinat,

deixeu aquestes caselles en blanc.
62 Depenent del motiu que origina la baixa indiqueu-hi la data en què vau cessar en l'activitat o la data en què vau començar a gaudir de l'exempció.
63 Indiqueu-hi el motiu pel qual us doneu de baixa (cessament en la utilització del local, acabament d'activitat, defunció, canvi d'activitat, gaudi d'exempció, etc.).
67 Consigneu-hi el número de referència que figura en la casella corresponent de la declaració que vau presentar d'alta de l'activitat.

Notificació.
109 Consigneu-hi la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura del declarant, indicant si ho fa en qualitat de titular o de representant.

III) Variacions de l'activitat en l'IAE

EMPLENEU ELS ESPAIS DESTINATS A DELEGACIÓ, ADMINISTRACIÓ I CODI D'ADMINISTRACIÓ I LES DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU, CON-
FORME A LES INSTRUCCIONS QUE ES RECULLEN PER AL CAS D'ALTA DE L'ACTIVITAT EN L'IAE I, A MÉS, TINGUEU EN COMPTE EL SEGÜENT:

Apartat II. Declaració.
14 Consigneu-hi l'any a què es refereixi la variació.
15 Dins de l'apartat de “VARIACIÓ”, depenent de la causa que la motiva, 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 suposa la baixa en el cens, marqueu la casella “Baixa”. Si suposa una alta en
el cens, marqueu la casella “Alta”. Si es tracta d'un canvi en la quantia dels elements tributaris, inclosa la superfície dels locals, marqueu la casella d'"Elements tributa-
ris". Si els motius que originen aquesta declaració són uns altres, marqueu la casella “Altres causes”.

Apartat III. Representant.
17 a 31 En el cas que la declaració la presenti el vostre representant, consigneu-hi les seves dades.

Apartat IV. Dades de l'activitat.
Empleneu les caselles següents:

33 Marqueu amb una X la casella que correspongui a la vostra elecció, segons us autoritzi el grup o epígraf corresponent a l'activitat que s'exerceix. Si assenyaleu quota
provincial, consigneu-hi el nom de la província on hàgiu d'exercir l'activitat. Si aquesta declaració suposa la baixa en el cens motivada pel canvi d'opció de la classe
de quota, marqueu la classe de quota que havíeu escollit inicialment.

34 Marqueu amb una X la casella corresponent a l'activitat empresarial, professional o artística que exerciu.
36 Consigneu-hi, en termes clars i succints, l'activitat que exerciu.
37 Consigneu-hi el grup o epígraf de les Tarifes corresponent a l'activitat que exerciu.
38 i 40 Si es tracta de quota municipal, consigneu-hi el municipi i la província on exerciu l'activitat. Si la variació consisteix en un canvi de municipi, heu de presentar una al-

ta i una baixa.
42 a 52 Si es tracta de quota municipal, consigneu-hi les dades que s'indiquen, si disposeu de local.
53 a 61 Empleneu-les d'acord amb les instruccions que figuren respecte a aquestes caselles en el cas d'“Alta de l'activitat en l'IAE”. Si aquesta declaració suposa la baixa en el 

cens motivada pel canvi d'opció de la classe de quota, no empleneu aquestes caselles.

             (magatzems, dipòsits, centres de direcció, oficines administratives, centres de càlcul, etc.).a aquesta

bres que figuren en la columna X, calculeu la suma de totes les línies (0.1 a 6.0) i poseu el resultat a la casella 88. En la columna COMPUTABLE

Marqueu amb una X la casella corresponent a la classe de quota en què sigueu baixa. Si assenyaleu quota provincial, consigneu-hi el nom de la província on exercíeu
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62 Indiqueu-hi el dia, el mes i l'any en què es va produir la variació en la vostra activitat.
63 Indiqueu-hi el motiu pel qual presenteu aquesta declaració de variació.
65 En el cas de quota municipal, si es tracta de professional, consigneu-hi l'any en què vau iniciar l'activitat per primera vegada.
66 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 duguin a terme. A més, podeu utilitzar aquesta casella per indicar qualsevol altra informació que considereu rellevant.
67 Consigneu-hi el número de referència que figura en la casella corresponent de la declaració que vau presentar d'alta en l'activitat.

Apartat VI. Elements tributaris.
Empleneu aquest apartat d'acord amb les instruccions previstes en el supòsit d'“Alta de l'activitat en l'IAE”. Si aquesta declaració suposa la baixa en el cens motivada
pel canvi d'opció de la classe de quota, no empleneu aquest apartat.

Notificació.
109 Consigneu-hi la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura del declarant, indicant si ho fa en qualitat de titular o de representant.

La declaració de variació, excepte en el cas de canvi d'opció de la classe de quota que suposa la baixa en el cens, s'ha d'emplenar de manera que reculli totes les dates, com si es
presentés una nova alta, però amb la situació que resulta després de produir-se la variació. Amb l'excepció indicada, s'ha d'emplenar la relació de locals, quan es tracti de quota pro-
vincial o nacional, si disposeu de locals, i presentar-la juntament amb aquesta declaració.

V) Baixa d'un local afecte indirectament a l'activitat en l'IAE

ÚNICAMENT SERÀ PROCEDENT QUAN ES TRACTI DE QUOTA MUNICIPAL
EMPLENEU ELS ESPAIS DESTINATS A DELEGACIÓ, ADMINISTRACIÓ I CODI D'ADMINISTRACIÓ I LES DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU, CON-
FORME A LES INSTRUCCIONS QUE ES RECULLEN PER AL CAS D'ALTA D'UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT A L'ACTIVITAT EN L'IAE I, A MÉS, TINGUEU EN
COMPTE EL SEGÜENT:

Apartat II. Declaració.
Empleneu les caselles següents:

14 Consigneu-hi l'any a què es refereix la baixa.
15 Depenent del motiu que origina la baixa marqueu amb una X la casella “Baixa. Cessament d'activitat” o la casella “Baixa. Gaudir d'exempció”.

Apartat III. Representant.
19 a 31 En el cas que la declaració la presenti el vostre representant, consigneu-hi les seves dades.

Apartat IV. Dades de l'activitat.
Empleneu les caselles següents:

35 Marqueu amb una X la casella corresponent.
36 Consigneu-hi, en termes clars i succints, l'activitat corresponent al local que causa baixa.

IV) Alta d'un local afecte indirectament a l'activitat en l'IAE

ÚNICAMENT SERÀ PROCEDENT QUAN ES TRACTI DE QUOTA MUNICIPAL. 
L'APARTAT I: DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU I L'APARTAT III: REPRESENTANT, EMPLENEU-LOS D'ACORD AMB LES INSTRUCCIONS PREVIS-
TES PER AL CAS D'ALTA DE L'ACTIVITAT EN L'IAE I, A MÉS, TINGUEU EN COMPTE EL SEGÜENT:

Delegació, Administració i codi d'Administració.
A l'espai destinat a “Delegació” consigneu-hi la Delegació de l'AEAT que correspongui al municipi on estigui situat el local.
A l'espai destinat a “Administració” consigneu-hi l'Administració de l'AEAT que correspongui al lloc on estigui situat el local. En cas que no hi hagi Administració, dei-
xeu aquest espai en blanc.
A l'espai destinat a “Codi d'Administració” consigneu-hi el codi de l'Administració que heu designat a l'espai destinat a Administració, tret que l'hàgiu deixat en blanc,
cas en què heu de consignar-hi el codi de la Delegació.

Apartat II. Declaració.
Empleneu les caselles següents:

14 Consigneu-hi l'any a què es refereix l'alta.
15 Depenent del motiu que origina l'alta marqueu amb una X la casella “Alta. Inici d'activitat” o la casella “Alta. Deixar de gaudir d'exempció”.

Apartat IV. Dades de l'activitat.
Empleneu les caselles següents:

35 Marqueu amb una X la casella corresponent.
36 Consigneu-hi, en termes clars i succints, l'activitat que exerciu.
37 Empleneu-la a la vista de les Tarifes i la Instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques aprovats pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE

dels dies 29 de setembre, 1 i 2 d'octubre). El contingut d'aquesta casella ha de coincidir amb el de la casella 43 de la vostra declaració d'alta per l'activitat. Si teniu
dubtes respecte a les dades a consignar en aquesta casella o en les següents, sol·liciteu informació en la vostra Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Ad-
ministració Tributària.

38 i 40 Consigneu-hi el municipi i la província on exerciu l'activitat (no es refereix a on està situat el local afecte indirectament), independentment que disposeu o no de local.

42 a 52 Consigneu les dades que s'indiquen corresponents al local on exerciu l'activitat. A la casella 42 “SG” consigneu-hi les sigles: AL (albereda), AV (avinguda), C (carrer),
PG (passeig), PL (plaça), etc. Si no exerciu en cap local determinat, deixeu aquestes caselles en blanc.

60 Si us correspon alguna exempció, hi heu d'indicar la norma en què es recull. Si es tracta d'una exempció demanada, heu d'adjuntar un escrit sol·licitant-ne l'aplicació.
61 Si us correspon gaudir d'alguna bonificació, hi heu d'indicar la norma en què es recull. Si es tracta d'una bonificació demanada, heu d'adjuntar un escrit sol·licitant-ne

l'aplicació.
62 Depenent del motiu que origina l'alta consigneu-hi la data en què començareu l'ús del local en què us esteu donant d'alta o la data en què s'ha deixat de gaudir d'e-

xempció.
65 Si la vostra activitat és professional, consigneu-hi l'any en què vau iniciar l'activitat per primera vegada, encara que posteriorment us haguéssiu donat de baixa.
66 Podeu utilitzar aquesta casella per indicar aquella informació que considereu rellevant.
67 Si a la casella 15 vau marcar “Alta. Deixar de gaudir d'exempció”, utilitzeu aquesta casella per consignar-hi el número de referència que consta en la declaració censal

d'alta o en la declaració d'alta del local en l'IAE que vau presentar en el seu moment.

Apartat V. Local afecte indirectament a l'activitat.
Empleneu les caselles següents:

68 a 83 A la casella 68 indiqueu-hi l'ús o destinació del local afecte indirectament a l'activitat, consignant les sigles que corresponguin de les següents: MA (magatzem), DP (dipò-
sit), CD (centre de direcció), OF (oficina administrativa), CC (centre de càlcul), AL (altres). A les caselles 69 a 83 consigneu-hi les dades de situació del local que s'indiquen.

Apartat VI. Elements tributaris.

Apartat VI.C. Local (quota municipal).
Empleneu aquest apartat, indicant la superfície en metres quadrats del local afecte indirectament. Si escau, heu de distingir les superfícies que, dins d'un mateix re-
cinte, es computen íntegrament, d'aquelles a les quals és d'aplicació algun tipus de reducció [Regla 14. 1. F) b) o c) de la Instrucció de l'impost], com són les no
construïdes o descobertes dedicades a dipòsits de matèries primeres, d'aigua, assecadors, magatzems, aparcaments coberts, etc. Heu d'emplenar la línia o línies que
corresponguin al vostre cas. La línia 0.1 és la que s'utilitza per als casos normals sense reducció. En la columna TOTAL indiqueu-hi la superfície total compresa dins del

multiplicar les xifres de la columna “Total” pels nombres que figuren en la columna “X”. En la columna COMPUTABLE consigneu-hi la xifra que resulta de multiplicar
per 0,95 la “Rectificada”. Calculeu la suma de totes les línies (0.1 a 6.0) i poseu el resultat a les caselles 87, 88 i 91. En el cas de locals afectes indirectament, no
és d'aplicació el que disposa la disposició addicional quarta lletra f) de la Llei 51/2002, de 27 de desembre.

Notificació.
109 Consigneu-hi la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura del declarant indicant si ho fa en qualitat de titular o de representant.

polígon d'aquest, expressada en metres quadrats i, si s'escau, per la suma de totes les plantes. En la columna RECTIFICADA consigneu-hi la superfície que resulta de
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37 Consigneu-hi el grup o epígraf de l'activitat a la qual estava afecte indirectamente el local que causa baixa.
38 i 40 Consigneu-hi el municipi i la província on exerciu o exercíeu l'activitat.
42 a 52 Consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al local on exerciu o exercíeu directament l'activitat (aquestes dades no es refereixen al local que esteu donant de bai-

xa). Si no exerciu en cap local determinat, deixeu aquestes caselles en blanc.
62 Depenent del motiu que origina la baixa consigneu-hi la data en què cesseu en l'ús del local o la data en què heu començat a gaudir d'exempció.
63 Indiqueu-hi el motiu pel qual us doneu de baixa (cessament en la utilització del local, acabament d'activitat, defunció, canvi d'activitat, gaudi d'exempció, etc.).
67 Consigneu-hi el número de referència que figura en la casella corresponent de la declaració que vau presentar d'alta per aquest local.

Apartat V. Local afecte indirectament a l'activitat.
Empleneu les caselles següents:

68 a 83 Consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al local afecte indirectament que esteu donant de baixa. Per emplenar la casella 68, vegeu el que s'indica per a
aquesta mateixa casella en el supòsit d'alta d'un local afecte indirectament a l'activitat.

Notificació.
109 Consigneu-hi la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura del declarant, indicant si ho fa en qualitat de titular o de representant.

VI) Variacions en un local afecte indirectament a l'activitat en l'IAE

ÚNICAMENT SERÀ PROCEDENT QUAN ES TRACTI DE QUOTA MUNICIPAL.
EMPLENEU ELS ESPAIS DESTINATS A DELEGACIÓ, ADMINISTRACIÓ I CODI D'ADMINISTRACIÓ I LES DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU I DEL
REPRESENTANT, CONFORME A LES INSTRUCCIONS QUE ES RECULLEN PER AL CAS D'ALTA D'UN LOCAL AFECTE INDIRECTAMENT A L'ACTIVITAT EN L'IAE,
I, A MÉS, TINGUEU EN COMPTE EL SEGÜENT:

Apartat II. Declaració.

Empleneu les caselles següents:
14 Consigneu-hi l'any a què es refereix la variació.
15 Dins de l'apartat de “VARIACIÓ”, depenent de la causa que la motiva 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 suposa la baixa en el cens, marqueu la casella “Baixa”. Si suposa una alta
en el cens, marqueu la casella “Alta”. Si es tracta d'un canvi en la superfície dels locals, marqueu la casella “Elements tributaris”. Si els motius que originen aquesta de-
claració són uns altres, marqueu la casella “Altres causes”.

Apartat IV. Dades de l'activitat.

Empleneu les caselles següents:
35 Marqueu amb una X la casella corresponent.
36 Consigneu-hi, en termes clars i succints, l'activitat que exerciu.
37 Consigneu-hi el grup o epígraf de les Tarifes corresponent a l'activitat que exerciu.
38 i 40 Consigneu-hi el municipi i la província on exerciu l'activitat.
42 a 52 Consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al local on exerciu directament l'activitat (aquestes dades no es refereixen al local les variacions del qual esteu decla-

rant). Si no exerciu en cap local determinat, deixeu aquestes caselles en blanc.
60 i 61 Empleneu-les d'acord amb les instruccions que figuren respecte a aquestes caselles en el supòsit d'“Alta d'un local afecte indirectament a l'activitat en l'IAE". Si

aquesta declaració suposa la baixa en el cens motivada pel canvi d'opció de la classe de quota, no empleneu aquestes caselles.
62 Indiqueu-hi el dia, el mes i l'any en què es va produir la variació en el local afecte indirectament.
63 Indiqueu-hi el motiu pel qual presenteu aquesta declaració de variació.
65 Si es tracta de professional, consigneu-hi l'any en què vau iniciar l'activitat per primera vegada.
66 Utilitzeu aquesta casella per indicar la informació que considereu rellevant.
67 Consigneu-hi el número de referència que figura en la casella corresponent de la declaració que vau presentar d'alta del local afecte indirectament.

Apartat V. Local afecte indirectament a l'activitat.

Empleneu les caselles següents:

68 a 83 Consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al local afecte indirectament en què s'han produït les variacions. Per emplenar la casella 68, vegeu el que s'indica
per a aquesta mateixa casella en el supòsit d'alta d'un local afecte indirectament a l'activitat.

Apartat VI: Elements tributaris.

Apartat VI.C. Local (quota municipal).

Empleneu aquest apartat d'acord amb les instruccions previstes en el supòsit d'“Alta d'un local afecte indirectament a l'activitat en l'IAE”. Si aquesta declaració suposa la
baixa en el cens motivada pel canvi d'opció de la classe de quota, no empleneu aquest apartat.

Notificació.

109 Consigneu-hi la data de presentació d'aquesta declaració i la signatura del declarant, indicant si ho fa en qualitat de titular o de representant.

La declaració de variació, excepte en el cas de canvi d'opció de la classe de quota que suposa la baixa en el cens, s'ha d'emplenar de manera que reculli totes les dades com si es
presentés una nova alta, però amb la situació que resulta després de produir-se la variació.

VII) Declaració complementària

EMPLENEU TOTES LES CASELLES INDICADES PER AL SUPÒSIT DELS ANTERIORS 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, CONSIG-
NANT-HI LES DADES CORRECTES.
A MÉS, HEU DE TENIR EN COMPTE EL SEGÜENT:

Apartat II. Declaració.
15 Marqueu amb una X la casella de declaració complementària, a més de la que correspongui d'alta, variació o baixa, que vau assenyalar en la declaració que ara rectifiqueu.

Apartat IV. Dades de l'activitat.
64 Indiqueu el motiu de la presentació d'aquesta declaració complementària.
67 Consigneu-hi el número de referència (casella 16) que figura en la declaració que ara rectifiqueu, en lloc del que pugui indicar-se per a aquesta casella en l'apartat cor-

responent dels anteriors.
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Relació de locals
ANNEX AL MODEL 840

37 Grup/epígraf
Activitat -------------------------

Full:

Apartat I: dades identificatives del subjecte passiu

Apartat II: relació de locals on s'exerceix l'activitat o afectes a aquesta amb superfícies

16 Núm. ref.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta. SUPERFÍCIES (m2)

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

Suma-------------------------------

96 97 98109                                ,  de/d'                      de

En qualitat de          titular            representant

Signatura,

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

Exemplar per a l'Administració

13 Telèfon de contacte (prefix inclòs):

Domicili fiscal:

10 Municipi 11 Província 12 Codi postal

3 SG 4 Via pública 5 Núm. 6 Km 7 Esc. 8 Pis 9 Pta.

1 NIF 2 Cognoms i nom o raó social

33 Classe de quota
Provincial ------------------------
Nacional--------------------------

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa. Si no disposeu d'etiquetes, empleneu les
caselles 1 a 12 amb les dades que se sol·liciten i adjunteu-hi una fotocòpia del NIF.
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Relació de locals
ANNEX AL MODEL 840

37 Grup/epígraf
Activitat -------------------------

Full:

Apartat I: dades identificatives del subjecte passiu

Apartat II: relació de locals on s'exerceix l'activitat o afectes a aquesta amb superfícies

16 Núm. ref.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta. SUPERFÍCIES (m2)

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

Suma-------------------------------

96 97 98109                                ,  de/d' de

En qualitat de          titular            representant

Signatura,

SG

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi C. Mun. Província TotalC. Prov. Rectificada Computable

C.Via Núm. Km Esc. Pis Pta.

Exemplar per a l'interessat

13 Telèfon de contacte (prefix inclòs):

Domicili fiscal:

10 Municipi 11 Província 12 Codi postal

3 SG 4 Via pública 5 Núm. 6 Km 7 Esc. 8 Pis 9 Pta.

1 NIF 2 Cognoms i nom o raó social

33 Classe de quota
Provincial ------------------------
Nacional--------------------------

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa. Si no disposeu d'etiquetes, empleneu les
caselles 1 a 12 amb les dades que se sol·liciten i adjunteu-hi una fotocòpia del NIF.
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AQUEST IMPRÈS S'HA DE PRESENTAR, EXCLUSIVAMENT, ADJUNTANT-LO A LA DECLARACIÓ PER L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES MODEL 840 QUAN ES TRIBUTI PER QUOTA PROVINCIAL O NACIONAL, SEMPRE QUE S'UTILITZI PER A ALTES, VARIA-
CIONS O COM A DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

S'HA D'EMPLENAR DE LA MATEIXA MANERA, TANT SI ES TRACTA D'ALTA COM DE VARIACIÓ O DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA, REFLEC-
TINT EN ELS DOS ÚLTIMS CASOS LA SITUACIÓ RESULTANT DESPRÉS D'AQUESTA VARIACIÓ. LES CASELLES OMBREJADES S'HAN DE
DEIXAR EN BLANC.

Apartat I. Dades identificatives del subjecte passiu.

Adheriu a l'espai reservat l'etiqueta identificativa. Si no disposeu d'etiquetes, empleneu les caselles números 1 a 12.
1 i 2 Consigneu-hi la dada que s'hi indica.
3 a 12 Consigneu-hi les dades que s'indiquen corresponents al domicili fiscal. A la casella 3 «SG» consigneu-hi les sigles: AL (albereda), AV

(avinguda), C (carrer), PG (passeig), PL (plaça), etc.
13 Consigneu-hi la dada que s'indica.

A més, empleneu les caselles següents:
16 Consigneu-hi el número de referència que figura en la casella 16 de la declaració model 840 que acompanya aquesta relació de locals.
33 Marqueu amb una X la classe de quota per la qual hàgiu optat.
37 Consigneu-hi el grup o epígraf assenyalat en les Tarifes de l'impost per a l'activitat que exerciu i que ha de coincidir amb el consignat

en la casella 37 de la declaració model 840.

Apartat II. Relació de locals on s'exerceix l'activitat o afectes a aquesta amb superfícies.

S'HAN DE RELACIONAR TOTS ELS LOCALS, TANT AQUELLS ON EXERCIU DIRECTAMENT L'ACTIVITAT COM ELS AFECTATS INDIRECTA-
MENT A AQUESTA, ALS QUALS ES REFEREIX LA LLETRA h, DE LA LLETRA F, DE L'APARTAT 1 DE LA REGLA 14 DE LA INSTRUCCIÓ DE
L'IMPOST (MAGATZEMS, DIPÒSITS, CENTRES DE DIRECCIÓ, CÀLCUL, ETC.).
PER A CADA UN DELS LOCALS S'HAN DE CONSIGNAR LES DADES SOL·LICITADES EN L'IMPRÈS. LES XIFRES A CONSIGNAR EN LES CA-
SELLES CORRESPONENTS A SUPERFÍCIE TOTAL, RECTIFICADA I COMPUTABLE S'HAN DE DETERMINAR DE LA FORMA SEGÜENT:
Per a cada local afecte directament a l'activitat s'ha d'indicar com a superfície TOTAL, expressada en metres quadrats, la total compresa dins
del polígon d'aquest i, si s'escau, per la suma de totes les plantes, sense computar-hi, si existeix, la destinada a guarderia o atenció de fills del
personal o clients del subjecte passiu i a activitats socioculturals del personal d'aquest (disposició addicional quarta lletra f) de la Llei
51/2002, de 27 de desembre). Per al càlcul de la superfície rectificada, cal distingir les superfícies que, dins d'un mateix recinte, es computen
íntegrament, d'aquelles a les quals és d'aplicació algun tipus de reducció [regla 14.1.F.) .b) de la Instrucció de l'impost], com són les no cons-
truïdes o descobertes destinades a dipòsit, magatzems, aparcaments coberts, etc. La superfície RECTIFICADA és el resultat d'aplicar a la "Total"
les reduccions indicades. Finalment, la superfície COMPUTABLE resulta de multiplicar la “Rectificada” per 0,95 (excepte en el cas de les super-
fícies destinades directament a l'allotjament, en què cal multiplicar per 0,60), i de deduir, d'acord amb la disposició addicional quarta lletra f)
de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, si existeix, la superfície destinada a guarderia o atenció de fills del personal o clients del subjecte pas-
siu i a activitats socioculturals del personal d'aquest, tenint en compte que la superfície a deduir no pot excedir el 10% de la superfície calculada
abans d'efectuar aquesta deducció. En el cas de locals indirectament afectes, no és d'aplicació el que estableix la disposició addicional quarta
lletra f) de la Llei 51/2002, de 27 de desembre.

Per facilitar-ne la comprensió, es presenta a continuació un esquema de càlcul per a cada local, previ a la consignació de les dades correspo-
nents en l'imprès:

SUPERFÍCIE (MQ)
TOTAL X RECTIFICADA X COMPUTABLE

0.1. Sense reducció ______________    1 ______________ 0,95 ______________
0.2. Superfície allotjament ______________ 1 ______________ 0,60 ______________
1.1. Superfície descoberta ______________ 0,20 _____________ 0,95 ______________
1.2. Instal·lac. esportiva descoberta ______________ 0,05 _____________ 0,95 ______________
1.3. Grades, graderies... descobertes ______________ 0,20 _____________ 0,95 ______________
2.0. Lloc temporada ______________ 0,40 _____________ 0,95 ______________
3.1. Superfície coberta d'inst. esportiva i espectacle (cinema, teatre...) ______________ 0,10 _____________ 0,95 _____________
3.2. Grades, graderies, seients... cobers ______________ 0,50 _____________ 0,95 ______________
4.0. Ensenyament ______________ 0,50 _____________ 0,95 ______________
5.0. Magatzem ______________ 0,55 _____________ 0,95 ______________
6.0. Aparcament cobert ______________ 0,55 _____________ 0,95 ______________

______________ ______________ ______________
Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            ______________ ______________ ______________
Superfície deduïble. . . . . . . . . . . . . . . ______________
Superfície computable. . . . . . . . . . . . . ______________

SI LES CASELLES PREVISTES EN AQUESTA DECLARACIÓ RESULTEN INSUFICIENTS PER A TOTS ELS LOCALS A RELACIONAR, HEU DE
CONSIGNAR AQUESTS LOCALS, EN UN FULL A PART, EN IDÈNTIC FORMAT AL D'AQUEST IMPRÈS. EN AQUEST CAS, HEU DE NUMERAR
ELS FULLS UTILITZATS EN L'ANGLE SUPERIOR DRET (FULL --1--).

96 a 98 Consigneu-hi la suma de les superfícies total, rectificada i computable corresponent a tots els locals. El contingut d'aquestes caselles
també l'heu de consignar en les caselles amb el mateix número existent en el model 840 al qual s'adjunta aquesta relació. En el cas
que hàgiu necessitat diversos impresos de relació de locals heu de consignar en les caselles 96, 97 i 98 de la declaració model 840,
el resultat de sumar les corresponents caselles 96, 97 i 98 de cada una de les relacions de locals.

109 Consigneu-hi la data de presentació i la signatura del declarant, indicant si ho fa en qualitat de titular o de representant.
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