
 

 GESTIÓ TRIBUTARIA I CADASTRAL 

Oferta per participar en venda per gestió directa 

Dades identificatives 

Nom i cognoms / Raó social DNI/CIF 

            

Adreça Població Codi postal 

                  

Telèfon de contacte Altres telèfons Correu electrònic  

                   

Dades representant 
Nom i cognoms DNI/CIF 

            

Adreça Població Codi postal 

                  

Telèfon de contacte Altres telèfons Correu electrònic  

                   

Sol·licita participar en la venda per gestió directa del lot número  (indicar-lo només si hi consta)______________ 

finca número _________________ expedient número _________________, oferint la quantitat de 

_________________ euros. 

Observacions 
      

Santa Coloma de Farners, _____ de/d’ _________________ de __________ 

Signat: 

Aquesta oferta serà vàlida des de la data de la seva presentació fins que la Mesa de Subhasta acordi l’adjudicació  o declari inadmissible 

l’esmentada oferta. Durant aquest termini, i fins que no sigui formalitzada l’adjudicació dels béns, es podrà millorar l’oferta. L’article 107, apartat 3, 

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

“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.” 

Si resulteu adjudicatari per aquesta oferta, disposareu de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació per la qual se 

li comunica l’adjudicació, per ingressar la quantitat oferta, si no s'ha exigit dipòsit previ, o la diferència entre el dipòsit constituït i aquesta última en 

cas contrari. 

D’ acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’inclouran 

als fitxers que conformen la base de dades d’aquest Servei, destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

Així mateix, us informem que podeu exercir, davant d’aquest Servei, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts 

en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, situat al Passeig de Sant 

Salvador, 19  de Santa Coloma de Farners (17430). 


