Sr. / Sra.___________________________________________________________________
Veí / Veïna de_____________________________ Domiciliat/ada a efectes de notificacions
al ____________________________________________________________________
amb NIF_______________________ Telèfon_____________________________________
EXPOSA :
Que de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article
13è de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana, es presenta escriptura corresponent a la transmissió del be immoble
situat al carrer _________________________________________________________ amb
les dades següents:
Núm. Protocol ____________.
Notari _________________________________.
Que declara no haver-se produït el fet imposable que grava l’IIVTNU consistent en un
increment de valor del terreny per haver transmès l’immoble a un preu inferior al preu per el
qual es va adquirir. Es presenta com a mitjà de prova el títol constitutiu de la propietat en
favor del subjecte passiu de l’impost.
Que de conformitat amb el que es declara en el present escrit i amb la documentació
aportada es demana que sigui declarada la no subjecció a aquest impost.
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA :
 Escriptura d’adquisició del bé.
 Escriptura de transmissió del bé.
OBSERVACIONS :

Per això,
SOL·LICITA :
Que previs els tràmits reglamentaris, es concedeixi el que s’interessa en el present escrit.

Marratxí, ___ de ______________ de 20__.
Firma del sol·licitant.
SR. BATLE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de
Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els
seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi
un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria
relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets
d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a
l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional
en http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de
control en www.aepd.es.

