
 

 
Plaça de l'Església, 1 
08850-Castelldefels 
Tel. 93 665 11 50 

 
                                                          

 
 
ADQUIRENT: Nom i cognoms o raó social 
1. 
2. 
3. Més de dos   

DNI o CIF Telèfon 

Domicili 
 
 

Núm. /Bloc /Esc. /Pis /Porta Població CP 

Representant 
 

Telèfon 

 
TRANSMITENT: Nom i cognoms o raó social 
1. 
2. 
3. Més de dos   

DNI o CIF Telèfon 

Domicili 
 
 

Núm. /Bloc /Esc. /Pis /Porta Població CP 

Representant 
 

Telèfon 

 
FINCA: Situació carrer 
 
 

Núm. /Bloc /Esc. /Pis /Porta 

Superfície solar 
 
 

Superfície habitatge Coeficient propietat Referència cadastral 

 
TRANSMISSIÓ 
Data adquirent 
 
 

Data transmitent Tipus de dret Tipus (compra, herència, donació) Participació 
adquirida 

 
DADES REGISTRALS 
Notari autoritzat 
 

Núm. Protocol 

Tom 
 

Llibre Foli Finca Inscripció 

 
SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS. Tipus d’exempció o bonificació sol·licitada 
(Les bonificacions o exempcions s’hauran de justificar documentalment) 

 
 Per transmissió d’habitatge habitual 
 Per dació en pagament del deute/ execució hipotecària 

 
 Sol·licitud de Pròrroga (només en cas d’herències) 

 
ALTRES DADES D’INTERÈS 
 

 
Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat 
necessàries, d’acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS relativa a les funcions municipals del la Llei de 
Bases de Règim Local (7/1985 de 2 d’abril – Art. 25 i 28) 
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament de Castelldefels  

 
 
 
Signatura:________________________________                         Data:________________________ 

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA)  
(Cal acompanyar el document que origina la transmissió)   

Núm. Expedient:  



 
Plaça de l'Església, 1 
08850-Castelldefels 
Tel. 93 665 11 50 
 

 
 
 
 
ADQUIRENTE: Nombre y apellidos o razón social 
1. 
2. 
3. Más de dos  

DNI o CIF Teléfono 

Domicilio 
 
 

Nº  / Bl.  /Esc. /Piso /Puerta Población CP 

Representante 
 

Teléfono 

 
TRANSMITENTE: Nombre y apellidos o razón social 
1. 
2. 
3. Más de dos  

DNI o CIF Teléfono 

Domicilio 
 
 

Nº /Bl. /Esc. /Piso /Puerta Población CP 

Representante 
 

Teléfono 

 
FINCA: Situación calle 
 
 

Nº /Bl. /Esc. /Piso /Puerta 

Superfície solar 
 
 

Superfície vivienda Coeficiente propiedad Referencia catastral 

 
TRANSMISIÓN 
Fecha adquirente 
 
 

Fecha transmitente Tipo de derecho Tipo (compra, herencia, donación) Participación 
adquirida 

 
SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES :Tipo de exención o bonificación solicitada 
 (Las bonificaciones o exenciones deberán justificarse documentalmente) 

 
 Por transmisión de vivienda habitual 
 Por dación en pago de deuda/ ejecución hipotecaria 

 
 

 Solicitud de Prórroga (sólo en caso de herencias) 
 
DATOS REGISTRALES 
Notario autorizado 
 

Nº Protocolo 

Tomo 
 

Libro Folio Finca Inscripción 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
 
Los datos se incluirán en un fichero automatizado del AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS para la finalidad indicada, que adopta las medidas de seguridad necesarias, 
de acuerdo con la normativa aplicable, que dispone la Ley Orgánica 3/2018 de5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.. 
Acepto expresamente, vía correo postal o electrónico, recibir información municipal del AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS relativa a las funciones municipales de la 
Ley de Bases de Régimen Local (7/1985 de 2 de abril Art. 25 y 28) 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana 
(OAC) del Ayuntamiento de Castelldefels 

 
 
 
Firma:________________________________                            Fecha:___________________________ 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)  
Hay que acompañar el documento que origina la transmisión   

Nº Expediente 


