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DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ 
DE LA RENDA I IMPOST DEL PATRIMONI 2019 

 

- Última Renda, a fi d'agilitzar l'obtenció de la informació referida als membres de la unitat 
familiar, dades fiscals, etc. 

- Fotocòpia del DNI. 

- Llibre de família i acreditació de l'estat civil. 

- Certificat de retencions: aquest document el facilita l'empresa per la qual es treballa (o 
també, nòmina), i reflecteix els imports dels ingressos (rendiments del treball), retencions 
practicades i despeses en seguretat social, així com dietes i indemnitzacions, etc. 

- Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur). Es facilita per la Seguretat Social o el 
SEPE. 

- Certificat d'aportacions a plans de pensions. 

- Informació bancària de caràcter fiscal. Es facilita per la seva entitat financera. 

- En cas de propietat d'immobles, rebut de l'IBI, i en cas d'obtenir rendiments del capital 
immobiliari, rebuts de lloguer i dades dels llogaters. 

- En cas de llogaters, el contracte de lloguer per saber s'hi ha dret a la deducció. 

- En cas de tenir pendent un préstec hipotecari, certificat de préstec per a l'habitatge. Es 
facilita per la seva entitat financera. 

- En cas de guanys patrimonials per venda de l'habitatge habitual: data d'adquisició i 
transmissió, import real de compravenda, despeses i tributs de la compravenda, dades de 
préstecs hipotecaris i del capital pendent d'amortitzar a data de la venda. 

 

 

Aprofitem la ben entesa per recordar-li els 
nostres serveis: 

- Departament d'Empresa. Donem resposta 
en l'àmbit de l'assessorament per a PIMES, 
i donada l'especialització civil-mercantil 
d'aquest departament jurídic, de forma 
àmplia. Actualment treballant en l'àmbit 
penal per a l'aplicació dels 
"CompliancePrograms" per a prevenir la 
responsabilitat penal de les persones 
jurídiques. 

- Departament de Particulars. Oferim tots 
els serveis propis d'un despatx generalista: 

Dret de família, Dret civil, Dret bancari i 
Dret penal. 

- Assessoria Laboral. Donem resposta a les 
petites i mitjanes empreses que volen 
l'externalització de la gestió de RRHH: 
Gestió i control de personal, tràmits amb 
l'administració, i supervisió per l'adequada 
aplicació de la normativa laboral i en 
matèria de seguretat social. 

 


