
SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DEL TIPUS VOLUNTARI A L’EFECTE DE LES RETENCIONS DE L’IRPF 
(Document a emplenar només quan es vol aplicar un tipus d’IRPF voluntari superior al que estableix la llei de l’IRPF) 

DADES DEL TREBALLADOR 

Primer cognom Segon cognom Nom 

DNI - NIE - Passaport Domicili habitual (carrer, plaça) Número Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Localitat Província 

Adreça electrònica Telèfon Telèfon mòbil 

SOL·LICITA 

El tipus voluntari (en qualsevol cas ha de ser superior al 
practicat actualment a la seva prestació). 

Percentatge a aplicar:  % 

Finalització d’aplicació del tipus voluntari per a l’exercici següent 

(El nou tipus a aplicar serà el que es desprengui de la informació aportada en la 
comunicació de la situació personal i familiar, que serveix de base per al càlcul 
de les retencions que estableix la llei de l’IRPF) 

Signatura de l’interessat A a de 20 

Informació sobre protecció de dades personals 
• Responsable: umivale, Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social núm. 15, Av. Reial Monestir de Poblet, 20, CP: 46930, Quart de Poblet (València). Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@umivale.es
• Finalitat i legitimació: Facilitar-ne la gestió administrativa, assistencial i econòmica de les prestacions que li són pròpies en l’àmbit de la Seguretat Social. Aquest tractament es realitza per tal de complir amb les obligacions legals aplicables a umivale en la seva condició de 

Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.
• Destinataris: Tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les dades personals. Seguretat Social i organismes dependents. Jutjats i tribunals. Entitats bancàries, caixes d’estalvis i caixes rurals.
• Drets: Podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, oposar-se a determinats tractaments i exercir el seu dret a limitar el tractament o la portabilitat de les seves dades i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades.

Per escrit, mitjançant una sol•licitud adreçada a umivale, Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social núm. 15, Av. Reial Monestir de Poblet, 20, CP: 46930, Quart de Poblet (València). Presencialment, a qualsevol dels nostres centres, enviant un missatge de correu
electrònic a l’adreça dpd@umivale.es 

• Informació adicional: Pot consultar la informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a l’enllaç següent: https://www.umivale.es/protecciondedatos
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