
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 
SERVEIS ECONÒMICS 

UI de Gestió de Tributs 

IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA 
CÀLCUL PREVI APROXIMAT 

Sol·licitant 

DNI/passaport 

Domicili notificació 

Codi Postal i domicili 

Adreça electrònica 

Telèfon/mòbil 

Dades facilitades pel sol·licitant:

Finca transmesa Valor adquisició 

Ref. Cadastral 

Data transmissió anterior 

Data transmissió prevista Valor transmissió 

Coeficient de transmissió 

Tipus de transmissió 

MÈTODE DE CÀLCUL PER A LA LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU* Escollir entre els següents (si no 
s’escull cap opció, s’aplicarà el mètode objectiu):  

 Mètode objectiu, segons valors cadastrals i període de temps entre les transmissions.  
 Plusvàlua real, segons el benefici obtingut entr e les tr ansmissions (apor tar  document 

adquisició).  
Quota més baixa entre el mètode objectiu i la plusvàlua real.  

*Els subjectes passius hauran de comunicar el mètode de càlcul amb el volen liquidar el tribut. 
En cas de manca d’indicació o de documentació, per defecte s’utilitzarà el mètode objectiu.

SOL·LICITUD: 
De conformitat amb les dades anteriors sol·licito càlcul previ aproximat de la quota a pagar pel 
concepte d’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). 



DECLARACIÓ RESPONSABLE:
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 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 
Pl. Església, 1- 08860 Castelldefels 
Tel. 93.635.25.30/ FAX: 93.515.70.51 
e-mail: Gestio.tributaria@castelldefels.org
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