
 Impost sobre béns immobles  Impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

TRANSMISSOR

Nom i cognoms   Telèfon  

Domicili  

Codi postal / Municipi   DNI núm  

ADQUIRIDOR

Nom i cognoms   Telèfon  

Domicili  

Codi postal / Municipi   DNI núm  

DOCUMENTS ADJUNTS  Escriptura  Rebuts  Altres

CLASSE DE TRANSMISSIÓ  Inter vivos  Mortis causa

TRANSMISSIÓ ACTUAL (EN CAS D’HERÈNCIES, DATA DE DEFUNCIÓ DEL CAUSANT)

Data escriptura   Títol de transmissió  

Núm protocol   Notari autoritzat  

DADES DE LA/LES FINCA/QUES TRANSMESA/ES

1. Situació (carrer, plaça o indret)  

Ref. cadastral  

Dades registre de la propietat: Tom   Llibre   Foli   Finca   Inscripció  

Data de transmissió anterior:   Títol transmissió  

2. Situació (carrer, plaça o indret)  

Ref. cadastral  

Dades registre de la propietat: Tom   Llibre   Foli   Finca   Inscripció  

Data de transmissió anterior:   Títol transmissió  

COMPAREIXENT

Nom i cognoms   DNI núm  

Domicili   Telèfon  

OBSERVACIONS

  

COMPAREIXENÇA

Política de privacitat
Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb la 
gestió de la vostra relació amb l’Ajuntament com a obligat tributari.
Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una 
missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment d’obligació 
legal. Podeu ampliar aquesta informació a:
www.granollers.cat/politicadeprivacitat 
Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, 
portabilitat de dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant-vos a l’a/e: 
oac@ajuntament.granollers.cat o per correu postal: Ajuntament de Granollers, 
Porxada, 6, 08401 Granollers (BCN) 

Autoritzo l’Ajuntament de Granollers a traslladar les dades d’aquesta compareixença a la Gerència Regional del Cadastre de 
Catalunya-Barcelona en concepte de declaració, amb la finalitat que es puguin actualitzar les titularitats cadastrals.

Podeu fer aquest tràmit per internet a l’Oficina Virtual que trobareu a: seuelectronica.granollers.cat amb DNI electrònic o un altre certificat.

Granollers ,   de/d’   de 20  

Signatura

Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà

Carrer Sant Josep, 7
Tel. 010 - 93 842 66 10. Fax 93 842 66 99
08401 Granollers
oac@ajuntament.granollers.cat

M
od

. 0
32

04
 IM

P
R

. M
U

N
IC

IP
A

L


	Impost sobre béns immobles: Off
	Impost municipal sobre lincrement del valor dels terrenys de naturalesa urbana: Off
	Nom i cognoms: 
	Telèfon: 
	Domicili: 
	Codi postal  Municipi: 
	DNI núm: 
	Nom i cognoms_2: 
	Telèfon_2: 
	Domicili_2: 
	Codi postal  Municipi_2: 
	DNI núm_2: 
	Escriptura: Off
	Rebuts: Off
	Altres: Off
	Inter vivos: Off
	Mortis causa: Off
	Data escriptura: 
	Títol de transmissió: 
	Núm protocol: 
	Notari autoritzat: 
	1 Situació carrer plaça o indret: 
	Ref cadastral: 
	Dades registre de la propietat Tom: 
	Llibre: 
	Foli: 
	Finca: 
	Inscripció: 
	Data de transmissió anterior: 
	Títol transmissió: 
	2 Situació carrer plaça o indret: 
	Ref cadastral_2: 
	Dades registre de la propietat Tom_2: 
	Llibre_2: 
	Foli_2: 
	Finca_2: 
	Inscripció_2: 
	Data de transmissió anterior_2: 
	Títol transmissió_2: 
	Nom i cognoms_3: 
	DNI núm_3: 
	Domicili_3: 
	Telèfon_3: 
	OBSERVACIONS: 
	Granollers: 
	ded: 
	de 20: 


