
(2) NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Contribuent

Ingrés

Exemplar per a l'Administració

(6) Data de la meritació

Espai reservat per a l’Administració

/ /

A
TC

-6
51

N
-4

Grup

Patrimoni preexistent %

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Telèfon Adreça electrònica

Minusvalidesa: Sí

(5) No subjecte

Condició suspensiva

Liquidació complementària Resum de l’autoliquidació

Quota a ingressar

Recàrrec

Interessos de demora

Total a ingressar

,
,
,
,

Liquidació complementària

Núm. darrera autoliquidació

Data de presentació

Quota ingressada ,

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Donant
/ /Data de naixement

Tipus Notari/ària o autoritat Data del document Número de protocol
Dades del document

Prescrit

Telèfon

Adreça electrònica

25

26

27

28

(4) Data de naixement / / Parentiu

Incapacitat

651

Impost sobre successions i donacions
Donacions

Presentador/a

d de 20,
Signatura del subjecte passiu o presentador/a

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, 
junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en 
tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.

En efectiu                                                                                                                                      Càrrec en compte

Entitat Sucursal D C Número de compte
,,

Aquest document no té validesa sense la certificació mecànica de l’autoliquidació practicada.

Import

Codi internacional de compte bancari (IBAN)

 País       D C

Exemplar per a l'Administració

     CPR: 9055050

Llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que figura a l’ultim full.



(2) NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Contribuent

Ingrés

Exemplar per a la persona interessada

(6) Data de la meritació

Espai reservat per a l’Administració

/ /

A
TC

-6
51

N
-4

Grup

Patrimoni preexistent %

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Telèfon Adreça electrònica

Minusvalidesa: Sí

(5) No subjecte

Condició suspensiva

Liquidació complementària Resum de l’autoliquidació

Quota a ingressar

Recàrrec

Interessos de demora

Total a ingressar

,
,
,
,

Liquidació complementària

Núm. darrera autoliquidació

Data de presentació

Quota ingressada ,

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Donant
/ /Data de naixement

Tipus Notari/ària o autoritat Data del document Número de protocol
Dades del document

Prescrit

Telèfon

Adreça electrònica

25

26

27

28

(4) Data de naixement / / Parentiu

Incapacitat

651

Impost sobre successions i donacions
Donacions

Presentador/a

d de 20,
Signatura del subjecte passiu o presentador/a

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, 
junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en 
tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.

En efectiu                                                                                                                                      Càrrec en compte

Entitat Sucursal D C Número de compte
,,

Aquest document no té validesa sense la certificació mecànica de l’autoliquidació practicada.

 País       D C
Import

Codi internacional de compte bancari (IBAN)

CPR: 9055050

Llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que figura a l’ultim full.



(2) NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Contribuent

Ingrés

Exemplar per a l'entitat col·laboradora

(6) Data de la meritació

Espai reservat per a l’Administració

/ /

A
TC

-6
51

N
-4

Grup

Patrimoni preexistent %

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Telèfon Adreça electrònica

Minusvalidesa: Sí

(5) No subjecte

Condició suspensiva

Liquidació complementària Resum de l’autoliquidació

Quota a ingressar

Recàrrec

Interessos de demora

Total a ingressar

,
,
,
,

Liquidació complementària

Núm. darrera autoliquidació

Data de presentació

Quota ingressada ,

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Donant
/ /Data de naixement

Tipus Notari/ària o autoritat Data del document Número de protocol
Dades del document

Prescrit

Telèfon

Adreça electrònica

25

26

27

28

(4) Data de naixement / / Parentiu

Incapacitat

651

Impost sobre successions i donacions
Donacions

Presentador/a

d de 20,
Signatura del subjecte passiu o presentador/a

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, 
junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en 
tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.

En efectiu                                                                                                                                       Càrrec en compte

Entitat Sucursal D C Número de compte
,,

Aquest document no té validesa sense la certificació mecànica de l’autoliquidació practicada.

Import

Codi internacional de compte bancari (IBAN)

CPR: 9055050

País        D  C

Llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que figura a l’ultim full.



(2) NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Contribuent

Ingrés

Carta de pagament

(6) Data de la meritació

Espai reservat per a l’Administració

/ /

A
TC

-6
51

N
-4

Grup

Patrimoni preexistent %

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Telèfon Adreça electrònica

Minusvalidesa: Sí

(5) No subjecte

Condició suspensiva

Liquidació complementària Resum de l’autoliquidació

Quota a ingressar

Recàrrec

Interessos de demora

Total a ingressar

,
,
,
,

Liquidació complementària

Núm. darrera autoliquidació

Data de presentació

Quota ingressada ,

NIF/CIF

Cognoms i nom o raó social
Via pública Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal Municipi Província   País

Donant
/ /Data de naixement

Tipus Notari/ària o autoritat Data del document Número de protocol
Dades del document

Prescrit

Telèfon

Adreça electrònica

25

26

27

28

(4) Data de naixement / / Parentiu

Incapacitat

651

Impost sobre successions i donacions
Donacions

Presentador/a

d de 20,
Signatura del subjecte passiu o presentador/a

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, 
junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en 
tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat.

En efectiu                                                                                                                                       Càrrec en compte

Entitat Sucursal D C Número de compte
,,

Aquest document no té validesa sense la certificació mecànica de l’autoliquidació practicada.

 País       D C
Import

Codi internacional de compte bancari (IBAN)

CPR: 9055050

Llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que figura a l’ultim full. 



NIF Cognoms i nom

Pàgina d

Relació de béns

Béns immobles urbans

651

Càrregues deduïbles

Descripció Valor total Valor declarat de la donació

, ,

Descripció Valor total Valor declarat de la donació

, ,

Deutes deduïbles

Exemplar per a l’Administració

1

2

Via pública

Via pública

Número   Esc.  Pis   Porta

Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal

Codi postal

Municipi

Municipi

Província   

Província   

Valor total del bé

Valor total del bé

Valor declarat de la donació

Valor declarat de la donació

Valor cadastral

Valor cadastral

,

,

,

,

,

,

Dret Referència cadastral 2Superfície (m )Tipus de bé Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí /

Dret Referència cadastral 2Superfície (m )Tipus de bé Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí /

Dret Referència cadastral Superfície (ha)Tipus de bé Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí /

/

/

/

/

Béns immobles radicats fora de Catalunya

Valor total del bé Valor declarat de la donacióValor cadastral , , ,

Província   Municipi

Referència cadastral

País

Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí

Béns immobles rústics

Nom del paratge Polígon Parcel·la Municipi Província   1
Valor total del bé Valor declarat de la donacióValor cadastral

, , ,

Tipus de bé Dret

Tipus de bé Dret

Dret

Dret

Tipus de bé

Clau de benefici fiscal

Bé de guanys: sí

Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat

NIF de l’emissor/a Entitat dipositària

Descripció

Nombre de títolsEmissor/a

Valor total Valor declarat de la donacióValor de cotització

, , ,

Clau de benefici fiscalBé de guanys: sí

Altres béns o drets
Tipus Subtipus

Valor total Valor declarat de la donacióDescripció

, ,

Clau de benefici fiscal

Bé de guanys:

sí

Acumulació de donacions entre si
Referència cadastral (immobles)Descripció de la donació

Dades de l’escriptura (notari/ària, protocol i data) Valor comprovat

,

A
TC

-6
51

N
-4

(si empleneu més d’un full de relació de béns, numereu-los correlativament)



NIF Cognoms i nom

Pàgina d

Relació de béns

Béns immobles urbans

651

Càrregues deduïbles

Descripció Valor total Valor declarat de la donació

, ,

Descripció Valor total Valor declarat de la donació

, ,

Deutes deduïbles

Exemplar per a la persona interessada

1

2

Via pública

Via pública

Número   Esc.  Pis   Porta

Número   Esc.  Pis   Porta

Codi postal

Codi postal

Municipi

Municipi

Província   

Província   

Valor total del bé

Valor total del bé

Valor declarat de la donació

Valor declarat de la donació

Valor cadastral

Valor cadastral

,

,

,

,

,

,

Dret Referència cadastral 2Superfície (m )Tipus de bé Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí /

Dret Referència cadastral 2Superfície (m )Tipus de bé Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí /

Dret Referència cadastral Superfície (ha)Tipus de bé Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí /

/

/

/

/

Béns immobles radicats fora de Catalunya

Valor total del bé Valor declarat de la donacióValor cadastral , , ,

Província   Municipi

Referència cadastral

País

Clau de benefici fiscalBé de guanys

sí

Béns immobles rústics

Nom del paratge Polígon Parcel·la Municipi Província   1
Valor total del bé Valor declarat de la donacióValor cadastral

, , ,

Tipus de bé Dret

Tipus de bé Dret

Dret

Dret

Tipus de bé

Clau de benefici fiscal

Bé de guanys: sí

Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat

NIF de l’emissor/a Entitat dipositària

Descripció

Nombre de títolsEmissor/a

Valor total Valor declarat de la donacióValor de cotització

, , ,

Clau de benefici fiscalBé de guanys: sí

Altres béns o drets
Tipus Subtipus

Valor total Valor declarat de la donacióDescripció

, ,

Clau de benefici fiscal

Bé de guanys:

sí

Acumulació de donacions entre si
Referència cadastral (immobles)Descripció de la donació

Dades de l’escriptura (notari/ària, protocol i data) Valor comprovat

,

A
TC

-6
51

N
-4

(si empleneu més d’un full de relació de béns, numereu-los correlativament)
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Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats tributàries 

Responsable del tractament: Agència Tributària de Catalunya. 

Finalitat: Desenvolupament de les tasques d’atenció ciutadana, gestió, inspecció i recaptació tributària en 

relació amb els tributs estatals cedits i propis de la Generalitat de Catalunya. 

Legitimació: Compliment de la normativa tributària. 

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei: cessió a 

altres administracions tributàries, òrgans judicials, etc. 

Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o 

oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari disponible a: http://atc.gencat.cat/proteccio-dades. 

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades per a 

finalitats tributàries es pot accedir  a l'apartat "Protecció de dades de caràcter personal" de la seu electrònica 
de l'Agència Tributària de Catalunya. 

http://atc.gencat.cat/proteccio-dades
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