
 

 
 
 

Gasetilla – 250 
Declaració de Renda – 2017 

 
Com els darrers anys, posem a disposició per les persones que ho desitgin el servei de declaració de renda 
ofert per Talaia, l’assessoria amb la qual col·labora l'Associació.  
 
Pel fet de ser socis de l'ACH, la gestoria TALAIA us farà un preu especial: 
• revisió de la declaració 35,00 euros  
• declaració simplificada 50,00 euros  
• declaració ordinària a partir de 80,00 euros  
 
El pagament s’haurà de fer efectiu quan aneu a recollir la Declaració de la Renda.  
 
A fi que els tràmits siguin més còmodes podeu portar la vostra documentació fins al dia 18 de juny a 
l’oficina que tenen al carrer Rambla de la Marina, 178, entresol 2a, de l’Hospitalet. Els documents que cal 
portar són els que trobareu en el següent full, els mateixos que l’any passat. 
 
Si teniu qualsevol dubte els podeu telefonar al número 932.640.356. 
 
Cordialment,  
 

 

Declaración de la Renta – 2017 
 
Como en los últimos años, ponemos a disposición de las personas que lo deseen el servicio de declaración 
de renta ofrecido por Talaia, la asesoría con la cuál colabora la Asociación.  
 
Por ser socios de la ACH, la gestoría TALAIA os hará un precio especial:  
• revisión de la declaración 35 euros 
• declaración simplificada 50,00 euros  
• declaración ordinaria a partir de 80,00 euros.  
 
El pago se tendrá que hacer efectivo cuando vayáis a recoger la Declaración de la Renta.  
 
Para que los trámites sean más cómodos podéis llevar vuestra documentación hasta el día 18 de junio a la 
oficina que tienen en la calle Rambla de la Marina, 178, entresuelo 2ª, de Hospitalet. La documentación 
que tenéis que llevar la encontraréis detallada en la página siguiente, la misma que el año pasado. 
 
 Si tenéis cualquier duda les podéis llamar al número 93.264.03.56.  
 
Cordialmente, 
 
ACH        Barcelona, 16 d’abril de 2018 
  



 

Documents necessaris per la renda 2017 

 

1. Dades Personals: NIF i/o dades de tots els membres de la Unitat Familiar i circumstàncies 
personals (edat, grau de discapacitat, etc.) a data 31 de desembre de 2017. 
 
2. Dades fiscals, obtingudes mitjançant la WebRenda, a la pàgina Web de l’Agència 
Tributària. 
 
3. Ingrés de treball (treballadors, pensionistes, etc.)   
Certificat de retencions pels rendiments del treball efectuades per l’empresa any 2017. 
Justificants de despeses de defensa jurídica lligats a litigis relacionats amb el treball, quotes 
pagades a Sindicats. Certificat de la pensió rebuda emesa per l’INSS, classes passives, etc. 
 
4. Ingressos de l’exercici per activitats econòmiques.    
  
Ingressos per l’activitat econòmica ja sigui de tipus empresarial o professional. Justificants de 
despeses a compte de la renda efectuats a Hisenda, (Model 130), en cas d’estar obligat a 
presentar-lo. En cas contrari, llibres-registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.  
Certificats de retenció realitzats per les empreses o altres professionals en la seva facturació.  
 
5. Rendes del capital.  
Certificats de retencions emeses per les Entitats Bancàries, per rendiments de comptes corrents, 
d’estalvi, a termini, interessos per accions, bons, etc.  
 
6. Habitatges de propietat per a ús propi.  
Rebut d’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de 2017, tant de primer com de segons o més 
habitatges a la seva disposició. Justificants de pagament d’hipoteques (interessos i amortització 
de capital sobre l’habitatge habitual).  
 
7. Habitatges de propietat llogats a tercers.  
Import percebut pels lloguers durant 2017, liquidacions efectuades per l’Administrador, 
justificants de despeses suportades (escala, reparacions, IBI, etc.) Certificats de retencions 
realitzades pels Arrendataris en els locals de negocis durant l’any 2017, contracte d’arrendament 
i edat del llogater.  
 
8. Si viu vostè en un habitatge llogat.  
Si viu en un habitacle de lloguer haurà d’aportar els rebuts corresponents a l’any 2017 amb les 
dades del propietari i referència cadastral. Heu d’indicar la data del contracte de lloguer. 
 
9. Moviments patrimonials.  
Comunicació dels moviments en la composició del patrimoni, tant per adquisició com per 
alienació d’immobles, accions, fons d’inversió, etc.  
 
10. Altres dades: 
- Pensions compensatòries a favor del cònjuge satisfetes per decisió judicial.  
- Donatius a fundacions o associacions declarades d’utilitat pública, partit polític, etc.  
- Certificat emès per l’ICASS acreditatiu del grau de minusvalidesa, si s’escau. 
- Certificat de les dades fiscals emès per l’Agència Tributària, en cas d’aplicació de la 
    reducció per maternitat. 
-Carnet família monoparental (si és el cas) 
-Carnet de família nombrosa (si és el cas) 
-Número de compte corrent, per tal d’efectuar l’ingrés, en cas de quota positiva, o la  
   devolució, en cas de quota negativa. 

 


