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ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 
SERVEIS ECONÒMICS 

UI de Gestió de Tributs 

IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA (IIVTNU) 
SOL·LICITUD BONIFICACIÓ VIVENDA HABITUAL  

SOL·LICITANT 

DNI 

Vivenda habitual 

Pàrking (màxim 2) 

Traster 

MANIFESTO: 

Primer.- Que en data d’avui presento manifestació d’herència a favor meu en referència a la/les 
finca/finques abans indicada/es a efectes d’autoliquidació de l’IIVTNU i sol·licito l’aplicació de la 
bonificació prevista per l’article 108.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 2 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Segon.- Que es donen els següents requisits exigits per l’article 6.4) de l’Ordenança Fiscal Municipal 
núm. 5, reguladora de l’IIVTNU: 

• La finca transmesa era la vivenda habitual del causant (segons regulació de l’IRPF). I el/els
pàrquing/s i/o el traster es troben al mateix edifici o complex urbanístic.

• Sóc familiar de 1r grau del causant.
• Em comprometo a mantenir la/les propietat/s sobre l’immoble durant els 3 anys següents a la

mort del causant. En cas d’incompliment d’aquest requisit satisfaré la part de l’impost que hagi
deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació i els interessos de demora.

• No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

Primer.- Que compleixo tots els requisits que consten en aquest formulari i em comprometo a aportar els justificants de la documentació 
adjunta a requeriment de l'Ajuntament de Castelldefels. 

Segon.- Que les dades consignades en aquest formulari i en els documents adjunts són certes i sóc coneixedor de que la seva inexactitud o 
falsedat podrà comportar els perjudicis que en dret corresponguin. 

Tercer.- Que autoritzo a l'Ajuntament de Castelldefels a fer les comprovacions necessàries, fins i tot davant altres Administracions o 
Entitats Públiques, sobre la informació i el compliment de les dades declarades. 

L’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels, les dades 
seran utilitzades per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers – fora de que portar a terme la sol·licitud ho 
requereixi - i un cop gestionat el tràmit seran conservades com a part del registre d'expedients de l’Ajuntament. Per a més informació 
consulti la nostra política de privacitat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets adreçant-se a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o dirigint un escrit al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església nº 
1, 08860 Castelldefels (Barcelona).

Data i firma del sol·licitant:

mailto:Gestio.tributaria@castelldefels.org

	SOL·LICITANT

	SOLLICITANT: 
	DNI: 
	Vivenda habitual: 
	Pàrking màxim 2: 
	Traster: 


