
  

 

· A l’empara del qual disposa l’art. 66 de la Llei de procediment administratiu, formulo instància al Registre General de l’Ajuntament de Cornellà en els termes següents:  
· Al amparo de lo dispuesto en el art. 66 de la Ley de procedimiento administrativo, formulo instancia en el Registro General del Ayuntamiento de Cornellà en los siguientes términos: 

 Dades de la persona Interessada  
Datos de la persona Interesada 

Nom i Cognoms Nombre y Apellidos       DNI       

Adreça Dirección       

Població Población       CP        

Telèfons Teléfonos       Fax       E-mail       

Mitjà preferent de notificació Medio preferente de notificación       

Dades de la persona Representant  
Datos de la persona Representante 

Representat per Representado por        DNI       

Adreça Dirección        

Població Población       CP        

Telèfon Teléfono        Fax       E-mail       

 
Dades de la persona difunta  
Datos de la persona difunta 
 

Nom i Cognoms  
Nombre y Apellidos 

      

DNI / NIE 
DNI / NIE 

      

Data de defunció 
Fecha de defunción 

      

Titular de les finques que es relacionen: 
Titular de las fincas que se relacionan: 

      

  

  
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA IIVTNU PER A PRACTICAR L’ AUTOLIQUIDACIÓ

       PER TRANSMISSIÓ DE BENS PER ACTES PER MORTIS CAUSA (Herència) 
        SOLICITUD DE PRÓRROGA IIVTNU PARA PRACTICAR LA AUTOLIQUIDACIÓN  

     POR TRANSMISIÓN DE BIENES POR ACTOS POR MORTIS CAUSA (Herencia) 



  

 

Sol·licitud que formulo  
Solicitud que formulo 
 

Sol·licito la pròrroga de 6 mesos a comptar des de la defunció del causant per a practicar l’autoliquidació de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)  corresponent a la transmissió dels béns enumerats a la part 
expositiva. 

 

Documents que adjunta  
Documentos que adjunta 
 

 1-. DNI/NIE de l’interessat DNI/NIE del interesado 

 
2-. Si la persona que fa el tràmit no és l’interessat haurà d’aportar també a més a més 
 Si la persona que realiza el trámite no es el interesado deberá aportar también a más a más: 

 
 

2.1-. Escriptura de poders o autorització per escrit signada per l'interessat i l' autoritzat 
Escritura de poderes o autorización por escrito firmada por el interesado y autorizado 

 
 

2.2-. DNI/NIE del representant o autoritzat DNI/NIE del representante o autorizado 

 
3-. Escriptura d’acceptació d’herència, Escritura de aceptación de herencia,  
i en el seu defecte y en su defecto: 

 
 

3.1-. Certificat de defunció Certificado de defunción 

 
 

3.2-. Escriptura dels béns que es transmeten o nota registral simple. 
Escritura de bienes que se transmiten o nota registral simple 

 
 

3.2-. Escriptura de declaració d’hereus, i en cas de no disposar de la mateixa, serà necessari el testament, i si aquest 
no existeix caldrà aportar el llibre de família del finat. 
Escritura de declaración de herederos, y en caso de no disponer de la misma, será necesario el testamento, y si éste 
no existe habrá que aportar el libro de familia del finado. 

Altres documents  
Otros documentos 

      

 
 
Cornellà de Llobregat,        
 

Signatura de la persona interessada 
Firma de la persona interesada 

Signatura de la persona representant 
Firma de la persona representante 

            

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer 
automatitzat de l'Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació 
vigent, mitjançant escrit presentat en el registre General de l'Ajuntament. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals facilitades per la tramesa 
d'informació general o específica que pugui ser del meu interès. 
 
De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada que los datos facilitados se incluirán en el correspondiente 
fichero automatizado informático del Ayuntamiento para su tratamiento informático. Así mismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en los términos incluidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento. Autorizo al Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, a hacer uso 
de los datos personales facilitados para el envío de información general o específica que pueda ser de mi interés. 
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