
  

SR. BATLE 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. 

¹ Es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la representació en el moment procedimental que consideri oportú. 

PRESENTACIÓ PEL CÀLCUL 
DE L´IIVTNU O PER A LA 

SEVANO SUBJECCIÓ. 

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE  

Nom i llinatges o  
raó social: 

  DNI/CIF:   

Adreça:   C.P-
Localitat 

  

Correu:   Telèfon:   

  

DADES DEL REPRESENTANT/CONTACTE PER A POSSIBLES COMUNICACIONS/  
DATOS DEL REPRESENTANTE/CONTACTO PARA POSIBLES COMU NICACIONES 

Nom i llinatges:¹   DNI/CIF:   

Correu:   Telèfon:   

 
DECLAR: 
Que, de conformitat amb el que es disposa en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 110 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals i en els articles 
concordants de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, present l’escriptura corresponent a la transmissió amb les dades següents: 
 
Núm. de protocol   __________________________ 
Data de l’escriptura _________________________ 
Notari ____________________________________ 
 
OPCIONS PER AL CÀLCUL DE LA BASE IMPOSABLE: 
 
A) �  Sistema objectiu: sobre el valor cadastral del te rreny. 
 
B) �  Sistema real: sobre la diferència entre els valor s següents: 
 

- D’adquisició de l’immoble: __________________  € 
- De transmissió de l’immoble: ________________ €  

     �  No subjecció:     
- Sense increment del valor  � 
- Altres supòsits  � 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA: 
 

� Escriptura d’adquisició del bé. 
� Escriptura de transmissió del bé. 

 
SOL·LICIT: 
 
Que, una vegada fets els tràmits reglamentaris previs, si escau, formuleu la liquidació pertinent. 

Marratxí, ____ de ______________ de 20__ 

Signat/Firmado: 

 

AMM.23.02.11.03 


