
 
 
 

ANVERS 

SSSUUUBBBHHHAAASSSTTTAAA   
 
 
 
 
 
 

OFERTA MÀXIMA DE 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 

Enganxeu una etiqueta identificativa. 
Si no en disposeu, ompliu els espais 

“oferent” i “NIF oferent” i introduïu fotocòpia 
del DNI dins el sobre. 

 

Espai reservat per al Registre d’Entrada, que constarà també 
en el resguard de participació de l'oferent. 



REVERS 
 
 
INSTRUCCIONS: 
 
 

 
Participació en subhasta:  
 
 
1.- S’haurà de constituir un dipòsit, aportant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor del Consell Comarcal de la 
Selva. Aquest dipòsit serà com a mínim el percentatge que es fixi per al lot que, amb caràcter general i llevat se 
n'assenyali expressament un de diferent, serà del 20 per 100 del tipus de subhasta, el qual es lliurarà per separat 
d’aquest sobre. 
 
2.- S’haurà de presentar l'oferta dins del sobre tancat: 
 
■ Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la seva celebració, en qualsevol 

oficina del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva. 
 
■ Des de l’anunci de la subhasta i fins a una hora abans de l’hora del seu començament, a les oficines centrals del  

Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Ps. Sant Salvador, 19 – 17430 Santa Coloma de 
Farners). 

 
El sobre haurà de contenir la sol·licitud de participació en la subhasta (oferta), degudament formalitzada, amb indicació 
de l’import de la postura màxima. 
 
L’oficina de presentació estendrà el resguard del dipòsit, on constarà el número de licitant assignat a l'oferta i el 
número de Registre d'Entrada que figurarà també al sobre. Aquest resguard quedarà en poder de l’interessat. El sobre 
quedarà en poder de l’oficina. 
 

 
 
 
 


