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Dades identificatives

Nom representant NIF representantCognoms representant

Nom Cognoms NIF

Adreça Codi PostalPoblació

Correu electrònicTelèfon preferent Altre telèfon

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics: Sí No

Dades de l'interessat

de de 

Signatura:

Declaració / Comunicació IIVTNU

Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Subjectes obligats tributaris, creat pel Consell Comarcal de la Selva per a la gestió 
d’ingressos de dret públic. Aquestes dades només podran ser tractades pel Consell o cedides a tercers en els casos i amb les condicions previstes a la Llei. En 
qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament o cancel·lació adreçant-vos al Consell (passeig de Sant Salvador núm. 
25-27, de Santa Coloma de Farners).

Documentació presentada
Fotocòpia DNI/NIF del presentador del documentSí No
Fotocòpia de l'escriptura o del document que origina la declaració / comunicacióSí No

Sol·licita:
D'acord amb allò que disposa l’article 254.5 de la Llei hipotecària (Decret de 8 de febrer de 1946), que es tingui per presentada 
aquesta declaració / comunicació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), prevista 
a l’article 110 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
  
Aquesta comunicació no eximeix de l'obligació del subjecte passiu de practicar l'autoliquidació assistida de l'Impost, en els 
terminis i amb els requisits establerts en l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la 
gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva.

Dades de l'escriptura
Notari Protocol número Data

Altres documents
Jutjat / Procediment:

Altres

Municipi i dades de la finca
Municipi Número de finca registral

Segon municipi Número de finca registral

Domicili per a notificacions
Dades del representant

,
Espai reservat per a la validació administrativa
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