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       Segell R/E 

 

 
DECLARACIÓ DE TRANSMISSIÓ AMB RELACIÓ A L’IIVTNU (PLUSVÀLUA)  

ADAPTADA AL RDL 26/2021 DE 8 DE NOVEMBRE 

Declarant: (obligatori)  

Nom i cognoms DNI 

    

Domicili Població Tel. CP 

        

Representant (opcional, gestoria/notaria/etc.): 

Nom i cognoms DNI 

    

Domicili Població Tel. CP 

        

EXPOSE:   Que he  (indiqueu el que procedisca amb una X) 

 
  ADQUIRIT   

els béns immobles indicats en el títol que s’indica seguidament 

 
  TRANSMÉS  

Títol Escriptura Protocol Data Notari 

Notarial          

Títol Resolució Resolució/N. exp. Data Òrgan administratiu 

Administratiu          

Títol Resolució Resolució Data Jutjat/Tribunal 

Judicial         

ACLARIMENT: tant per a comprovar l’existència o no del fet imposable per no haver obtingut increment de valor en la 

present transmissió a l’efecte de liquidar l’impost, així com per a practicar la liquidació pel mètode més beneficiós per al subjecte 
passiu (objectiu o per increment de valor real), és necessari que s’aporte el títol (escriptura) d’adquisició. En cas contrari, l’Ajuntament 
es limitarà a practicar la liquidació de l’impost pel mètode objectiu. 
 

SOL·LICITE:   (indiqueu el que procedisca amb una X) 

  Que no es liquide l’impost per acreditar no haver obtingut cap increment de valor. 

  Que es liquide l’impost pel mètode objectiu al no aportar la còpia del títol d’adquisició. 

 
 Que es liquide l’impost pel mètode més beneficiós per al subjecte passiu, aportant la còpia del títol d’adquisició, que consisteix 
en: 

Títol Escriptura Protocol Data Notari 

Notarial          

Títol Resolució Resolució/N. exp. Data Òrgan administratiu 

Administratiu          

Títol Resolució Resolució Data Jutjat/Tribunal 

Judicial         

 

EL/LA SOL·LICITANT NO AUTORITZA L’ADMINISTRACIÓ PERQUÈ VERIFIQUE LA IDENTITAT AMB LA INFORMACIÓ DEL 
MINISTERI RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE DADES D’IDENTITAT O AMB LES DADES TRIBUTÀRIES DE 
L’AEAT (art. 95.1.k de la LGT)   (INDIQUEU AMB UNA X SI ÉS EL CAS) 

Firma: sol·licitant  o  representant 

 
Moncofa, _____   de/d’  _______________________  20___ 

                       

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONCOFA 
 

Política de protecció de dades al dors → 
 
 

http://www.moncofa.com/
mailto:recaptacio@moncofa.com


 
 
 
 
 

 
Clàusules relatives a la protecció de dades per a procediments de GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
TRIBUTÀRIA: 
 
Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'AJUNTAMENT DE MONCOFA, en qualitat 
de responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels 
assumptes a la gestió i recaptació tributària en l'exercici de les funcions pròpies que té 
atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de 
sol·licitud/es instada en el present document.  
 
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient 
administratiu o, en el seu cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós 
administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb 
finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics. 
 
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici 
dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment 
d'una missió realitzada en interés públic.  
 
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques 
o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la  
sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei. 
 
Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, 
oposició. A este efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament 
de Moncofa (plaça Constitució 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) o, en el seu cas, 
al nostre delegat de protecció de dades (dpd@dipcas.es). 
 
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, 
haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document 
identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà 
d'aportar també el document que acredite la representació i el document identificatiu d'este.  
 
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, 
podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(www.agpd.es). 
 
Firmat ______________________________ 
 
Moncofa, ______________________________ 
 


