Sol·licitud de cens emfitèutic 2019

1. Persona que sol·licita*
Nom i cognoms o raó social:

Núm. de cens:

Representant legal:
Núm. del document d'identitat :

Nacionalitat:
Lloc i data de naixement:
Adreça:
Codi postal i població:

Adreça eletrònica:

Persona de contacte:

Telèfon fix / mòbil:

• En cas de ser més d'un sol·licitant s'ha d'omplir l'annex de sol·licitants.

2. Objecte
Cessió parcel·la

Cessió aparcament

Altres cessions de parcel·lacions cúbiques

Cessió apartament

Cessió local

Cessió per herència

Altres:

T2-2023 21/12/2018

3. Sol·licito

Pàgina......... de .........

4. Adreça i descripció del bé immoble
Núm.:

Carrer / Av. / Plaça:
Edifci:

Superfície:

Parcel·la:

Lot:

Urbanització:

Parròquia:

Local:

Bloc:

Planta:

Porta:

Apartament:

Bloc:

Planta:

Porta:

Aparcament:

Bloc:

Planta:

Porta:

Altres:

Bloc

Planta:

Porta:

Gravamen / hipoteca / Reserva de domini:

5. Valor de cessió
Import (numèric):
Import (literal):

6. Dades de l'/dels adquirent/s *
Núm. de cens:

Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Nacionalitat:

Núm. del document d'identitat:

Lloc i data de naixement:
Adreça :
Codi postal i població:

Adreça electrònica:

Domiciliació bancària (IBAN):

AD

Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

/

/

/

/

/

• En cas de ser més d'una adquirent s'ha d'omplir l'annex d'adquirent.

7. Data i signatures
Encamp,

d

del

Signatura de la/les persona/es titular/s:

Signatura de la/les persona/es adquirent/s:

Pàgina......... de .........

Indicacions que cal tenir en compte a l'hora de fer la sol·licitud
• Indicació precisa de les dades personals del/dels sol·licitant/s i de l'/dels adquirent/s en la sol·licitud.
• Signatura de tots els documents per part del/dels sol·licitants/s i de l'/dels adquirent/s.
• Adjuntar els plànols del bé immoble de referència.
• Adjuntar el contracte original del cens emfitèutic.
• Adjuntar fotocòpia del document d'identitat del/dels sol·licitant/s i adquirent/s.
• Adjuntar l'escriptura notarial.
• Si la persona que sol·licita o adquireix és una societat, certificació de la junta de la societat en què faculta el/s sol·licitant/s a signar la
demanda (si no és càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats).
• Altres: ..........................................................................................................................................................................................................................

Legislació aplicable
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats per aquesta única finalitat, on es
conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret que regula els fitxers de dades
personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 11, del 27 de febrer del 2013.
A més, com a persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició en els termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les
excepcions també previstes per la mateixa Llei.
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