
               Ajuntament  del  Campello

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

                                     (SEGELL REGISTRE)
   EXP.:

   REF:

DECLARACIÓ
                              Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

SUBJECTE PASSIU: Dni/Nif:
Domicili  c/Av.:      Núm:
Localitat : Cod. Postal.:
Província: Tel.  :

ADQUIRENT : Dni/Nif:
Domicili  c/Av.: Núm:
Localitat : Cod. Postal.:
Província: Tel.  :

CLASSE DE DOCUMENT:  (Marque amb una X)

                Compravenda                    Herència                    Donació                       Altres

Notari :    Núm.  Protocol:

SITUACIÓ DE LA FINCA:
C/:  Núm:          Esc:         Pl:         Pta.:
Transmissió Final:              Transmissió Inicial:

DECLARANT:       Dni/Nif:
Domicili :     Municipi:      Tel.:

Documentació que s’aporta:
                                                            Còpia Escriptura                     Rebut  IBI                          Altres

El declarant manifesta davall la seua responsabilitat, que les dades anteriorment reflectides coincidixen en
tots els seus termes amb què figuren en el document original, del que es presenta còpia.
                                                        El Campello, a
                                                                                                FIRMA

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Ajuntament del Campello li informa que les seues dades personals seran objecte de
tractament i passaran a formar part d’un fitxer de la seua titularitat, la finalitat del qual és registrar i tramitar les instàncies i sol.licituds presentades davant del Registre General de l’Ajuntament. Així mateix, l’Ajuntament
del Campello, com a responsable del fitxer, li reconeix la possibilitat d’exercitar gratüitament els drets de l’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, per mitjà de l’enviament d’una comunicació per escrit a aquest
Ajuntament, situat al carrer Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alacant); adjuntant còpia d’un document que acredite la seua identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.
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