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GARCIA CAMARA, ANGELES DEBORA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CIUDADANOS DE REUS (CS) AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL
DIA 18/03/2022 REFERENT A LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) COMO
CONSECUENCIA DE LA LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LA PANDEMIA DEL COVID19

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El hecho imponible del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) lo constituye el mero ejercicio en territorio
nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas.
Durante la pandemia de COVID numerosas actividades sufrieron cierres totales decretados desde la
Administración por lo que no pudieron desarrollar sus actividades y ello conllevó que no pudieran realizar su
actividad no habiendo hecho imponible. Si la actividad no se ejerce o se ejerce con graves limitaciones no se
produce el hecho imponible y en Reus hay sujetos pasivos que tributan por cuota municipal.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT ESMENA, PREC O PREGUNTA
Por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes PREGUNTAS
Primera. ¿Desde el estallido de la pandemia del COVID19 el Ayuntamiento de Reus ha procedido de oficio a la
devolución de los importes pagados por IAE a los contribuyentes afectados cuya actividad no se desarrolló o se
desarrolló con graves limitaciones por normas administrativas?
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Segunda. En caso de haberse procedido a la devolución de oficio del IAE ¿cuál es el importe devuelto en cada
ejercicio tributario afectado?
Tercera. En caso de haberse procedido a la devolución de oficio del IAE ¿cuántos han sido los contribuyentes a los
que se les ha devuelto de oficio en cada ejercicio tributario?
Cuarta. En caso de no haberse procedido a la devolución de oficio ¿cuántas peticiones por devolución de ingresos
indebidos han solicitado los contribuyentes en cada ejercicio tributario por IAE en los ejercicios tributarios
afectados por la pandemia COVID19 al Ayuntamiento de Reus?
Quinta. En caso de no haberse procedido a la devolución de oficio ¿cuántas peticiones de devolución de ingresos
indebidos han sido resueltas a favor de lo peticionado por el contribuyente afectado y cuál ha sido el importe de
lo devuelto en cada ejercicio tributario por parte del Ayuntamiento de Reus?
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Sexta. En caso de existir solicitud de devolución de ingresos indebidos y la devolución haya sido denegada
¿cuántas están en vía judicial en la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa? y ¿cuál es el importe de la solicitud de
ingresos indebidos en vía judicial por cada ejercicio tributario afectado?

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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