
 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
 
1.- Si ets assalariat/da: Certificat de rendiments del treball (el dóna 
l’empresa). 
 
2.- Si has estat a l’atur: Certificat de l’INEM 
 
3.- Si exerceixes alguna activitat empresarial o professional com 
autònom/a: Resum anual IVA mod.390 + Alta Cens Hisenda mod.037 o 
mod.036 + pagaments a compte (mod.130 o 131) 
 
4.- Certificat/s del/s Banc/s: Comptes corrents, llibretes d’estalvis, fons 
d’inversió, cartera de valors... tots aquells diners que tenim al banc, (ho 
han enviat  per correu, però si no ho tens ports demanar-ho a les 
corresponents entitats bancàries o baixar-ho per Internet si disposes de 
banca electrònica) 
 
5.- Si tens un préstec hipotecari per la compra, construcció, ampliació o 
rehabilitació de la vivenda habitual abans del 31/12/2012 
 
       



5.1.- Els totals pagats d’amortització i d’interessos (ho dóna el 
banc). 
 

5.2.- Data de compra o inici rehabilitació de la vivenda (surt a 
l’escriptura). 

 
6.- Vivenda habitual de lloguer:  El total pagat en concepte de lloguer + 
increments renda (no altres conceptes) i NIF de l’arrendador (surt als 
rebuts de lloguer). 
 
Per poder deduir el lloguer, has d’haver estat en alguna d’aquestes 
situacions: els  teus ingressos anuals no superen els 24.107,20 €, o tens 
32 anys o menys, o has estat a l’atur més de 183 dies.  
 
7.- Altres immobles de propietat vivendes o locals:  
 

7.1.- Si son d’us personal: Rebut IBI 
 

7.2.- Si estan llogats: Rebut IBI + Lloguers cobrats + Despeses 
(comunitat, assegurança,  reparacions...) 

 
8.- Si tens un pla de pensions: El total d’aportacions efectuades (ho 
dóna el banc). 
 
9.- Si pagues quotes o fas aportacions a partits polítics. 
 
10.- Si has fet aportacions amb fins benèfics, ONGS, a entitats que 
fomentin la llengua catalana o entitats que fomentin el medi ambient i 
ecologia, partits politics, etc. (les entitats envien una carta comunicant les 
aportacions anuals). 
 
11.- Si tens un préstec per estudis universitaris de tercer cicle 
gestionat a per mitjà de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris, pots 
deduir els interessos. 
 
12.- Declaració de Renda del 2013 si és la primera vegada que la fas 
per aquest servei. 
 
13.- Quota sindical: el total pagat (no cal certificació, n’hi ha prou amb 
els rebuts bancaris). 
 
14.- Si pagues una quota col·legial: el total pagat. 
 
 
 
 



Altres ingressos a tenir en compte: 
 

• Has venut algun immoble? 
• Has cobrat alguna assegurança? 
• T’ha tocat la loteria? 

 
O qualsevol altre fet que t’hagi proporcionat ingressos. Cal que ho 
comentis per si s’hagués d’incloure a la declaració. 
 

 
Recorda que tota la documentació va referida a l’any 2014 

 

 
 
 

PROCEDIMENT i PREU del SERVEI 
 
 

• Si vols fer la teva declaració per aquest servei del sindicat has de 
demanar hora a gestoriasindicat@gmail.com 

 
• El preu per afiliats/des i familiars directes és de 25 € per a 

declaracions normals. 
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