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 Cubelles, de Signatura Interesat/ada

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de “activitats, cursos i jornades” responsabilitat de l’Ajuntament de Cubelles, amb 
la finalitat de portar un control de les persones que participen en les diverses activitats culturals o ludicoesportives. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 d ela Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: 

Plaça de la Vila, n. 1, 08880 Cubelles (Barcelona). 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms DNI/NIF 

Entitat/Associació NIF 

Carrer, plaça… Número/Pis Població CP 

Telèfon Correu electrònic Fax 

DADES DEL/LA REPRESENTANT LEGAL 
Nom i cognoms o raó social  (Representant) NIF/CIF/Passaport 

Carrer, plaça… Núm./Pis Població C.P.

Telèfon Correu electrònic Fax 

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS 

 MATEIXA DE L’INTERESSAT /DA MATEIXA DEL/LA REPRESENTAT 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud 

EXPOSA 

Que estic interessat/da en assistir al Taller de Fiscalitat, que tindrà lloc el dijous dia 22 de març de 2018, de 17 a 20 hores, al Centre 
Social, organitzat per la Regidoria de Participació Ciutadana. 

SOL·LICITA 

Que sigui inscrit/a al taller anteriorment esmentat. 

OBSERVACIONS
 Aquest taller s’adreça a responsables i membres d’associacions.

 Les places són limitades. La inscripció al taller es farà per ordre d’entrada de les sol·licituds.

1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
2. Que estic obligat/ada a comunicar qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em

sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.
3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Cubelles a efectuar la consulta de dades a altres administracions, per tal de comprovar que es

compleixen les condicions requerides per a accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció de la seva
vigéncia.

INSCRIPCIÓ AL TALLER DE FISCALITAT 

A omplir per l’Administració: 

Responsable: 

Còpies: 

Signatura Representat Legal 



TALLER DE FISCALITAT 

Objectiu: Conèixer la normativa relativa a les obligacions fiscals 
Entendre conceptes clau com ara el d’activitat econòmica 

Continguts: El codi d’identificació Censal (CIF o NIF) i la Declaració Censal. 
Impostos: l’IAE, l’IVA, l’IS, l’IRPF 
La declaració d’operacions amb tercers (Model 347) 
Certificat digital i altres obligacions. 
Actualitat i novetats en matèria fiscal. 
Casos pràctics. 

Persones destinatàries: Responsables i membres d’associacions 

Entitat que imparteix el curs: Fundesplai 

Data: 22 de març de 2018, de 17 a 20 h. 

Lloc: CSIDE, C/ Joan Roig i Piera, 3-5, Cubelles 
Telèfon: 93 895 03 00 
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