
 

 

ANNEX II – OFERTA ECONÒMICA 

 

Sr./Sra.________________________________________________________, amb domicili a, CP______, 

població____________________, carrer/via/avinguda________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, correu electrònic 

______________________, en nom propi, o en nom i representació d 

___________________________________, amb domicili a, CP_______, 

població____________________, carrer/via/avinguda__________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, segons poder conferit a favor seu 

en virtut d ___________________________________________________________, assabentat de 

l’anunci realitzat per la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. i coneixedor del plec de condicions 

particulars del concurs per a l’alienació d’immobles propietat de la societat pública, presenta la seua 

oferta per a l’adquisició de la següent finca registral;  

Sr./Sra.________________________________________________________, amb domicili a, CP______, 

població____________________, carrer/via/avinguda________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, correu electrònic 

______________________, en nom propi, o en nom i representació d 

___________________________________, amb domicili a, CP_______, 

població____________________, carrer/via/avinguda__________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, segons poder conferit a favor seu 

en virtut d ___________________________________________________________, assabentat de 

l’anunci realitzat per la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. i coneixedor del plec de condicions 

particulars del concurs per a l’alienació d’immobles propietat de la societat pública, presenta la seua 

oferta per a l’adquisició de la següent finca registral;  

Sr./Sra.________________________________________________________, amb domicili a, CP______, 

població____________________, carrer/via/avinguda________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, correu electrònic 

______________________, en nom propi, o en nom i representació d 

___________________________________, amb domicili a, CP_______, 

població____________________, carrer/via/avinguda__________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, segons poder conferit a favor seu 

en virtut d ___________________________________________________________, assabentat de 

l’anunci realitzat per la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. i coneixedor del plec de condicions 

particulars del concurs per a l’alienació d’immobles propietat de la societat pública, presenta la seua 

oferta per a l’adquisició de la següent finca registral;  

Sr./Sra.________________________________________________________, amb domicili a, CP______, 

població____________________, carrer/via/avinguda________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, correu electrònic 

______________________, en nom propi, o en nom i representació d 

___________________________________, amb domicili a, CP_______, 

població____________________, carrer/via/avinguda__________________________, 

número_____________, amb DNI/NIF/,NIE_____________________, segons poder conferit a favor seu 

en virtut d ___________________________________________________________, assabentat de 

l’anunci realitzat per la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. i coneixedor del plec de condicions 



 

 

 

particulars del concurs per a l’alienació d’immobles propietat de la societat pública, presenta la seua 

oferta per a l’adquisició de la següent finca registral;  

 

Número de licitació: ___________________________________________________________________.  

Ubicació del bé immoble:_______________________________________________________________.  

Preu que s’ofereix en euros:  

Import en lletra:_______________________________________________________________.  

Import en número:_____________________________________________________________.  

 

Sobre el preu oferit s’aplicarà la tributació, d’acord amb la legislació vigent.  

 

DECLARACIÓ DE QUI SUBSCRIU:  

Qui subscriu declara conéixer i acceptar, en tots els seus aspectes, les condicions del present plec del 

concurs, i es compromet a comparéixer, en el cas de resultar adjudicatari, per a la firma de la corresponent 

escriptura de compravenda en la notaria, dia i hora, en què siga requerit, de conformitat amb el que 

estableix el plec.  

 

En València, a ____ d’/de____________ de 2022.           Signatures:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: Les dades que heu facilitat en este formulari serán tractades per PCCSA, en qualitat de 

responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que disposa el Reglament general de 

protección de dades (UE) 2016/679, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i d’altres contemplats en el 

reglament esmentat. 

 

 


