ANVERS
Espai reservat per al Registre d’Entrada, el qual constarà en el
resguard de participació de l'oferent.
Alternativament, segell de correus.

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

VENDA DIRECTA

OFERTA PARTICIPACIÓ
OFERENT:
NIF OFERENT:
TELÈFON OFERENT:
NÚM. EXPEDIENT:
LOT NÚM. (SI HI ÉS):
FINCA NÚM.:

SRA. TRESORERA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
PRESIDENTA DE LA MESA DE SUBHASTES
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Ps. de Sant Salvador,19
17430 – SANTA COLOMA DE FARNERS

REVERS

INSTRUCCIONS:
Participació en venda directa:
1.- S’haurà de presentar l'oferta dins del sobre tancat des de la data de celebració de la subhasta que va quedar deserta i
fins a la data que s’assenyali en cada cas, en qualsevol oficina del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la
Selva o mitjançant correu certificat.
El sobre haurà de contenir la sol·licitud de participació en la venda directa, degudament formalitzada, amb indicació de
l’import de l’oferta. Tanmateix, la Mesa de subhasta podrà prorrogar el termini fins a un màxim de sis mesos, en el supòsit
que en el termini prèviament establert no s'hagin presentat ofertes o les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin
els requisits econòmics suficients.
En el cas d’enviar l’oferta per correus, se n’ha de comunicar la remissió el mateix dia al Servei de Gestió Tributària del
Consell Comarcal de la Selva, al fax 972 842 101.
L’oficina de presentació estendrà el resguard de participació, on constarà el número de Registre d'Entrada. Aquest
resguard quedarà en poder de l’interessat.
L’oficina de presentació registrarà el sobre amb el número de registre que figura al resguard de participació. El sobre
quedarà en poder de l’oficina.
2.- No s’haurà 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 serà preceptivament el tipus de subhasta en 1a licitació.
■ Si s’anuncia després de la 2a licitació, el preu mínim serà preceptivament el 50 % del tipus de subhasta en 1a licitació.

