SOLꞏLICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES
BANCÀRIES PER ALS CREDITORS A EFECTES ECONÒMICS
CREDITOR/DA
Nom / Raó social
NIF/NIE/CIF
Adreça
Codi postal

Població
Correu electrònic

Tel. mòbil

PERSONA DE CONTACTE (En cas que sigui diferent del creditor/a)
Nom i Cognoms
Correu electrònic

Tel. mòbil

DADES BANCÀRIES
Entitat
Domicili oficina
Població
IBAN

Codi postal
E S

SWITF o BIC
S’ha d’adjuntar a la solꞏlicitud un original del certificat de titularitat del compte o una
fotocòpia de la llibreta o d’un extracte bancari, signada i segellada per l’entitat financera.
CONSENTIMENT
 Autoritzo expressament a l’Ajuntament de Malgrat de Mar a verificar la titularitat del
compte bancari amb la meva entitat financera amb la finalitat de garantir la seguretat
dels pagaments.



No dono el meu consentiment (si marqueu aquesta opció, heu d’adjuntar a la
solꞏlicitud una fotocòpia del DNI. Per a garantir la seguretat dels pagaments, en cas
de dubte, la Tresoreria de l’Ajuntament es reserva el dret de no tramitar la petició i de
demanar que la confirmeu presencialment).

INFORMACIÓ A EFECTES D’IMPOSTOS



No subjecte a retenció d’impostos:
 Persona jurídica que tributa per Impostos de Societats.
 Percepció de subvenció exempta de retenció d’impostos.
 Persona física donada d’alta d’activitats empresarials amb l’epígraf ___________.
 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 directe.





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 (epígraf núm. _____________)
subjecte a retenció d’IRPF segons el règim següent:
 15%. General, segon l’art. 101.5a de la Llei 35/2006.
 7%. Per inici d’activitat professional, segons l’art. 95.1 del RD439/2007. Data
d’inici de l’activitat: _____________ (no podrà ser anterior als dos últims
anys).
 2%. Per rendiments procedents d’activitats forestals (art. 101.5c 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 RD439/2007.
 19%. Per premis, segons l’art. 101.7 de la Llei 35/2006.
 No estic donat/da de cap activitat econòmica. (Rendiments del treball segons l’art.
101.3 de la Llei 35/2006.)
 Retenció de 19% per rendiment d’arrendaments de béns immobles, segons l’art.
101.8 de la Llei 35/2006 i l’art. 66a del RD634/2015.
Referència cadastral de l’immoble: ______________________________________
 No resideixo en territori espanyol.
 Retenció general del 24% a compte de l’IRNR.
 Sense retenció per aplicació del conveni que evita la doble imposició.
(Adjunteu certificat de la residència fiscal de vigència anual.)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro que les dades que consten en aquest document són certes, que em comprometo
a comunicar-ne qualsevol variació i que exonero l’Ajuntament de Malgrat de Mar de
qualsevol responsabilitat derivada de la falta de correlació entre creditor/a i titular del
compte.
Lloc i data
Signatura

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

INFORMACIÓ
1

Política de protecció de dades
Ajuntament de Malgrat de Mar
Responsable del
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar)
tractament
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat
www.ajmalgrat.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS
Dades de contacte
LOCALS - Diputació de Barcelona.
delegat de protecció de Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.
dades
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona)
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat
Gestió comptable i de pagaments que l’Ajuntament de Malgrat
Finalitat del tractament de Mar us hagi de fer, ja sigui per obligació contractual, per
acord de l’Ajuntament o per imperatiu legal.
Base jurídica
Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra solꞏlicitud.
Les vostres dades podran ser cedides a les entitats financeres
que presten serveis a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i també a
Destinataris
les autoritats tributàries o altres organisme públics quan sigui
necessari per a l’acompliment dels tràmits i les obligacions que
se’n derivin.
Podeu accedir a les vostres dades, solꞏlicitar-ne la rectificació o
supressió, oposar-vos al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació,
Drets de les persones
enviant la vostra solꞏlicitud a l’adreça de l’Ajuntament o
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat).
Durant el temps que sigui necessari i en la forma prescrita per a
Termini conservació de donar compliment a les obligacions comptables i tributàries, i a
les dades
les instruccions de gestió documental i arxiu de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament,
Reclamació
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans
no electrònics.

