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Gironella, 7 d’abril de 2020 
 
Benvolgut/da Sr./a. 
 
Malgrat la situació extraordinària que estem vivint  pel Covid-19, l’autoritat competent no ha 
considerat de fer canvis en la campanya de Renda i Patrimoni de l’exercici 2019.  
El termini per fer les declaracions ha començat el dia 1 d’abril i s’acabarà el dia 30 de juny. 

 
Si ja disposa dels documents necessaris, podem preparar la seva declaració calculant el 
resultat més avantatjós per a vostè. Per tal d’evitar, en la mesura del possible, qualse vol 
tipus de contacte, li demanem que ens envïi la docu mentació via correu electrònic o 
mitjançant sobre físic que pot dipositar a la bústi a del despatx. Un cop recollida la 
documentació ens posarem en contacte amb vostè.  
 
La documentació que cal aportar, entre altres, és l a següent :  
· Dades personals i familiars (descendents i ascend ents que conviuen amb vostè), i 

de l’habitatge habitual  
· Justificants d'ingressos: 
* Pensions cobrades, prestacions d'atur o d‘IT ,..., rendiments del treball  (cursos, 
indemnitzacions,...), rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos de 
comptes,...), rendiments de capital immobiliari  (lloguers de finques pròpies), d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques , rescats de plans de pensions , increments o 
disminucions de patrimoni  (venda d’immobles, fons d’inversió, accions,...), subvencions i 
indemnitzacions .  
· Justificants de Despeses i deduccions:  
* Imports pagats per a la compra d'habitatge  habitual, si la compra és anterior a l’1-1-2013, 

Imports pagats per al lloguer d’habitatge habitual , si el contracte és anterior al 2015 (cal 
portar el contracte vigent), plans de pensions, donatius, anualitats per aliment s, 
pensions compensatòries ,...despeses de finques arrendades  (assegurances, factures 
de reparacions, rebut complert IBI de l’any, interessos hipoteca, despeses de comunitat, 
subministres,...), despeses de guarderia . 

 
IMPORTANT: Si no té les dades fiscals que proporciona Hisenda, les podem obtenir amb la 
declaració de l’any passat, el DNI i la seva data de validesa, la referència cadastral de 
l’habitatge habitual i un núm. de compte bancari del qual sigui titular. Recordi que s’han de 
consignar tots els rendiments obtinguts, encara que  no apareguin en el detall de 
dades fiscals  i, per tant, cal revisar les dades que dona Hisenda. Tingui en compte també, 
que el termini per pagar amb domiciliació bancària acaba el 25 de juny. 
 

Restem a la seva disposició i el/la saludem ben atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si no pot entregar la documentació per les vi es indicades, posi’s en contacte amb nosaltres. 
Tels. 938250825 - 679500454                                         


