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Nº de referència de la sol·licitud

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms Correu Electrònic

            

Domicili Núm. Portal Bloc Escala Pis Porta Km DNI

                              

Població CP Província Telèfon

                    

REPRESENTANT
Nom i Cognoms Correu Electrònic

            

Domicili Núm. Portal Bloc Escala Pis Porta Km DNI

                             

Població CP Província Telèfon

                  

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE EN CAS DE SER DIFERENT DEL SOL·LICITANT (CREDITOR) I 
DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOM / RAÒ SOCIAL 

Telèfon               Altres telefons         e-mail  

INFORMACIÓ A EFECTES D’IMPOSTOS

No subjecte a reteció d'impostos

Persona jurídica que tributa per Impost de Societats.

Percepció de subvenció exempta de retenció d'impostos.

Persona física donada d’alta d’activitat empresarial.

Segons l’art. 95, 6 3r del RD 439/2007, no és procedent efectuar cap retenció perquè 
determino el rendiment net de l’activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació 
directa.
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Subjecte a retenció a compte d’impostos (IRPF, Impost de Societats, Impost sobre 
la Renda de No Residents)

Estic donat/da d’alta d’activitat econòmica i subjecte a retenció d’IRPF 

segons el règim següent:  (epígraf núm.  )                  
       

15% General, segons l’art. 101,5 a) de la Llei 35/2006

7% Per inici d’activitat professional, segons l’art. 95.1 del RD 439/2007.

2% Per rendiments procedents d’activitats forestals ( art. 101,5 c) de la Llei 
35/2006).
19% Per rendiments de capital mobiliari (art. 101,4 de la Llei 35/2006).

1% Per rendiments procedents d’activitats empresarials d’algun dels epígrafs de
l’art. 95,6 2n del RD 439/2007.
19% Per permís a persones jurídiques , segons l’art. 107,1 de la Llei 35/2006).

No estic donat/da d’alta de cap activitat econòmica. (Rendiments del treball segons 
l’art. 101,3 de).

Retenció del 19% per la Llei 35/2006 rendiments d’arrendaments de 
béns immobles, segons l’art. 101,8 de la Llei 35/2006 i l’art. 66 a) del RD 
634/2015.

REFERÈNCIA CADASTRAL DE L’IMMOBLE

DOCUMENTS APORTATS

Relació de documents aportats i descripció:

DOCUMENTS GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT
Relació de documents extrets de la Base de Dades de l’Ajuntament

Full de diligències o certificat bancari

DNI              NIF               NIE
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Declaro que les dades, tant generals, com bancàries i fiscals que consten en aquest document així com, en els annexos 
incorporats són certes i que em comprometo a comunicar-ne qualsevol variació, exonerant a l’Ajuntament de Valls de qualsevol
responsabilitat derivada fins i tot d’errors o omissions en els mateixos.

DATA I SIGNATURA

  de/d’  de 

Signat: 

PROTECCIÓ DE DADES

La informació que es consigna en aquest formulari està subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre la qual 
podeu consultar tota la informació en aquest apartat.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la següent 
informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat Protecció Dades  
dpd@valls.cat

Finalitat La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i la gestió de la recaptació de 
l'Ajuntament, tributs, taxes , preus públics i qualsevol altre fet impositiu. Aquestes dades no seran 
transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la 
finalitat que es van captar.

Legitimació El tractament de les dades queda legitimimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de 
Valls.

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret 
a la portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant 
amb el DPD (Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret a 
presentar una  reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades Les dades seran  conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual 
han estat recollides.
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