
SOL·LICITUD PER L’ADQUISICIÓ DE PARCEL·LES RESIDENCIALS 
PLURIFAMILIARS 

 
 
En ............................................................................................................., major 

d’edat, amb NIF ............................................-......, com a representant legal de  

la societat......................................................................................., amb CIF .....-

..........................., amb domicili al carrer 

................................................................................... . núm. .......   de 

....................................................................................., codi postal, ..............  

(Adjunto escriptura de constitució, inscripció al Registre Mercantil i escriptura 

d’apoderament). 

 

Persona de contacte: 

Telèfon de contacte:  

Correu electrònic a efecte de notificacions: 
 
Manifesto: 

Que la societat a la que represento està interessada en adquirir la parcel·la/les 

núm. ...................  de ..........................m2 sostre amb un preu de 

....................................€/m2 sostre, situades  al sector de 

............................................................ dins del municipi de 

......................................................................................... 

 
La modalitat  de pagament escollida és:  

☐Pagament al comptat a la signatura de l’escriptura de compravenda.   

☐Pagament ajornat, a la signatura del contracte compravenda es farà efectiu el 

pagament, com a mínim, del 20% del preu base i la resta el finançaré a un 

màxim de 5 anys amb un interès anual del 4%, mitjançant pagaments 

semestrals.  

☐Pagament ajornat, a la signatura del contracte compravenda es farà efectiu el 

pagament, com a mínim del 20%, del preu base i la resta el finançaré a un 

màxim de 10 anys amb un interès anual del 4,5%, mitjançant pagaments 

semestrals. 



 

Us hem transferit la fiança per import de ................................€ al compte de 

l’INCASÒL BBVA ES89 0182 6035 4500 0076 9871. Us fem arribar còpia de la 

transferència bancària o ingrés. 

 

Facilito el número de compte on, un cop signat  el contracte de compravenda, 

pugueu fer el retorn de la fiança: ES....... ............  ............  ............ ............ . En 

el cas que no es  formalitzi  el  contracte  de  compravenda, en  el  termini 

assenyalat en la resolució d’adjudicació, per causes que em siguin imputables, 

l’Incasòl no procedirà al retorn de la fiança. 

 

Manifesto que en el cas de voler agrupar o segregar el sòl de les parcel·les 

referides, els costos derivats d’aquestes accions aniran totalment al meu 

càrrec. Igualment manifesto que sóc coneixedor de la normativa urbanística 

vigent del sector.  

 

Sol·licito, 

Que l’esmentada parcel.la s’adjudiqui a la societat que represento. 

 

Lloc, data, signatura 
 


