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Sol·licitud d’aplicació a la nòmina d’un percentatge voluntari 
de retenció a compte de l’IRPF Personal docent 

Dades personals 
DNI / NIE Nom i cognoms 

 

Adreça  Localitat 

 

Adreça electrònica Mòbil Telèfon 

Dades del lloc de treball 
 

Nom del centre de treball Localitat 

Vinculació amb l’Administració:  personal funcionari   personal interí  personal laboral 
 

Sol·licitud 
Demano que a partir de la nòmina del mes vinent s’apliqui el percentatge voluntari de retenció a compte de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques que s’indica a continuació,1 perquè s’aproximi al tipus mitjà de la quota tributària que resultarà de la declaració de l’impost. 

Percentatge voluntari de l’IRPF: _________ % 

1. Aquest percentatge es mantindrà sempre que sigui igual o superior al tipus mínim legal que resulti d’aplicar-hi la normativa legal vigent. En tot cas, el
Departament d’Educació pot regularitzar les possibles diferències si el tipus mitjà sol·licitat resulta insuficient.

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. 
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent. 
Legitimació: Exercici dels poders públics. 
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de funció 
pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personal-docent.html. 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura 

Serveis Territorials 

Segell de registre d’entrada 
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