Esborrar camps

Imprimir sobre

ANVERS

Enganxeu una etiqueta identificativa.
Si no en disposeu, ompliu els espais “oferent” i “NIF oferent” i
introduïu una fotocòpia del DNI dins el sobre.

VENDA DIRECTA

Espai reservat per al registre d’entrada, el qual constarà en el
resguard de participació de l'oferent.

OFERTA PARTICIPACIÓ
OFERENT: ______________________________________________________
NIF OFERENT:______________________
TEL./MÒBIL OFERENT: ___________________________________________
NÚM. EXPEDIENT: ________/__________
DEUTOR: _______________________________________________________
LOT NÚM.: _________________________
FINCA NÚM.: _______________________
DATA DE SUBHASTA: _______________
SR. TRESORER DE BASE-Gestió d’Ingressos
PRESIDENT DE LA MESA DE SUBHASTES
Carrer de Pere Martell, 2
43001 Tarragona

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
incorporació de l'oferta de participació de l’oferent per a una venda directa. 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.

REVERS
INSTRUCCIONS:
Participació en venda directa:
1. S’ha de presentar l'oferta dins el so bre tan cat d es de la data de celebra ció de la subhas ta que va
quedar deserta i fins a la data q ue s’assenyali en cada lo t, en les depe ndències dels Serveis Centrals
de BASE-Gestió d’Ingressos.
El sobre ha de contenir la sol·licitud de participació en la venda directa degudament emplenada, amb
indicació de l’import de l’oferta
BASE-Gestió d’Ingressos estendrà el resguard de participació, on constarà el número de registre d'entrada.
Aquest resguard quedarà en poder de l’interessat.
També registrarà el so bre amb el número de registre que figura al resguard de participació. El sobre
quedarà en poder de l’oficina.
2. No s’ha de constituir cap dipòsit, llevat que s’indiqui expressament que cal constituir un dipòsit preceptiu.
3. Preu mínim:
■ Si s’anuncia després de la 1a licitació, el preu mínim és preceptivament el tipus de subhasta en
1a licitació.
■ Si s’anuncia despr és d e la 2a licitac ió, no hi ha preu mínim. No obstant això, si la Mesa de
subhasta estima desproporcionada la diferència entre el valor assignat als immobles per taxació i el
preu ofert per qualsevol persona interessada, a fi de no afavorir l’enriquiment injust del comprador
en detriment del propietari dels béns, pot declarar inadmissible l’oferta, no accedint a la formalització
de la venda.

