
 

 

 

 
 
 
 
 
 
DE: SERVEI DE GESTIÓ D'IAE 
 
A: SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT 
 
 
      
 
ASSUMPTE: Remissió de la matrícula de quotes nacionals de l'Impost sobre activitats 

econòmiques per a la seva exposició a l'Ajuntament. 
 
En compliment del que disposa l'article 3 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel que 
es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques, us remeto la 
matrícula de les quotes nacionals corresponent a l'any 2019, perquè resti en aquest 
Ajuntament a disposició del públic des del 14 al 28 de maig, ambdós inclosos. Aquest 
termini hauria d'haver estat de l'1 al 15 d'abril, però l'Administració de l'Estat ha facilitat la 
matrícula el dia 15 d'abril, en comptes d’abans del dia 15 de març, data límit establerta en 
l'article esmentat. 
 
Aquesta matrícula, comprensiva dels subjectes passius que tributen por quota nacional i 
tenen la seva adreça fiscal en el vostre municipi, ha estat aprovada per l'Administració 
tributària de l'Estat, òrgan competent per a la seva formació, i conté les dades 
subministrades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).  
 
Així mateix, us comunico que aquest Organisme ja s'encarrega de fer la publicació de 
l'anunci d'exposició en el BOP i, en el cas d'Ajuntaments de població superior a 10.000 
habitants, també en "LA VANGUARDIA", tal i com disposa l'article 3 susdit. Aquesta  
publicació està prevista pel proper dia 10 de maig. 
 
Si ho considereu convenient podeu publicar en el vostre taulell electrònic un avís, tot 
especificant el termini d’exposició indicat, l’adreça de les vostres oficines i l’horari en què es 
podrà consultar la matrícula.  
 
Si decidiu exposar el llistat de la matrícula en el vostre taulell electrònic haureu de limitar-ne 
l’accés tot requerint un mitjà d’identificació, atès el caràcter reservat i finalista, així com les 
limitacions de la cessió a tercers, que l’art. 95 de la Llei general tributària atribueix a les 
dades exposades.  
 
Aprofito l'avinentesa per enviar-vos una cordial salutació. 
 
La cap del Servei de Gestió de 
l'Impost sobre activitats econòmiques 
Cristina Prieto Bernárdez 
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