
Unitat d’Embargament de Béns Immobles 
                           Carrer de Pere Martell, 2 

43001 Tarragona 
Tel. 977 253 418 
Fax 977 229 721 

 
OFERTA EN SOBRE TANCAT PER BÉNS EN SITUACIÓ D’ALIENACIÓ MITJANÇANT 

ADJUDICACIÓ DIRECTA 
 

RESGUARD DEL SOBRE TANCAT 
Dades interessat/da 
Nom i cognoms/Raó social: _________________________________________________________ 
DNI/NIF: _______________ E-mail: ________________________________ Tel.______________ 
Adreça: _______________________________ Municipi: ______________________ CP: ________ 
 
Dades representant 
Nom i cognoms/Raó social: _________________________________________________________ 
DNI/NIF: _______________ E-mail: ________________________________ Tel.______________ 
Adreça: _______________________________ Municipi: ______________________ CP: ________ 
 
L’interessat/da sol·licita poder participar en l’ALIENACIÓ MITJANÇANT ADJUDICACIÓ DIRECTA que 
comprèn el lot núm. _____, propietat del deutor  ___________________________________________. 
 
Subhasta Núm. _______________________ 
Tipus Subhasta: _______________________  € 
 
Lloc: ____________________________________ Data: _________________________________ 
 
 SIGNATURA INTERESSAT/DA SIGNATURA REPRESENTANT 
 
 
 
 

.................................................................................................................... 
PER A INTRODUIR EN EL SOBRE TANCAT 

OFERTA EN SOBRE TANCAT PER BÉNS EN SITUACIÓ D’ALIENACIÓ MITJANÇANT 
ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Dades interessat/da 
Nom i cognoms/Raó social: _________________________________________________________ 
DNI/NIF: _______________ E-mail: ________________________________ Tel.______________ 
Adreça: _______________________________ Municipi: ______________________ CP: ________ 
 
Dades representant 
Nom i cognoms/Raó social: _________________________________________________________ 
DNI/NIF: _______________ E-mail: ________________________________ Tel.______________ 
Adreça: _______________________________ Municipi: ______________________ CP: ________ 
 
L’interessat/da sol·licita poder participar en l’ALIENACIÓ MITJANÇANT ADJUDICACIÓ DIRECTA que 
comprèn el lot núm. _____, propietat del deutor  ___________________________________________, 
OFERINT LA QUANTITAT MÀXIMA DE ________________euros. 
 
Subhasta Núm. _______________________ 
Tipus Subhasta: _______________________  € 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
Lloc: ____________________________________ Data: _________________________________ 
 
 SIGNATURA INTERESSAT/DA SIGNATURA REPRESENTANT 



 

L’article 107 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació diu: 

 
3. L’òrgan de recaptació competent, en el termini de sis mesos, ha de dur a terme les gestions conduents a l’adjudicació directa dels béns en 
les millors condicions econòmiques, per a la qual cosa ha de fer servir els mitjans que consideri més àgils i efectius. Es pot acordar la 
participació per via telemàtica. Així mateix, l’òrgan de recaptació competent pot exigir als interessats un dipòsit en la quantia que es consideri 
adequada. 
4. El preu mínim d’adjudicació és: 
a) Quan els béns hagin estat objecte de concurs o de subhasta amb una sola licitació, el tipus del concurs o la subhasta. 
b) Quan els béns hagin estat objecte de subhasta amb dues licitacions, no hi ha preu mínim. 
c) Quan els béns no hagin estat objecte de concurs o subhasta, s’han de valorar amb referència a preus de mercat i s’ha de mirar d’obtenir, 
almenys, tres ofertes. Si les ofertes no arriben al valor assenyalat, es poden adjudicar sense preu mínim. 
5. En funció de les ofertes presentades l’òrgan de recaptació competent ha de formular, si escau, proposta d’adjudicació. Transcorregut el 
termini a què es refereix l’apartat 3 sense que s’hagi dictat acord d’adjudicació, s’ha de donar per conclòs el tràmit. 
 
En cas que coincideixin en la millor postura diverses de les ofertes presentades es dóna preferència en l adjudicació a la 
registrada en primer lloc.  

 
Informació sobre protecció de dades. En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i en relació 
al tractament de les vostres dades, us INFORMEM del següent: Responsable del tractament: BASE-Gestió d’Ingressos. Adreça postal: Pere Martell, 
2 43001 Tarragona. Telèfon: 977253400. Seu electrònica: https://www.base.cat. Correu electrònic: info@base.cat. Finalitat del tractament: La 
tramitació de la sol·licitud de participació en l’alienació d’un bé mitjançant adjudicació directa en una subhasta específica. Drets de les persones 
interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, 
la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça electrònica https://www.base.cat/protecciodades 
o bé físicament a qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos. Lloc on ampliar més informació: https://www.base.cat/protecciodades. 
Les dades que s'incorporin en aquesta sol·licitud seran objecte, si és el cas, d’actualització de la informació de la que disposa BASE-Gestió 
d’Ingressos.  

https://www.base.cat
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