FOLLA DE PETICIÓN
ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE
TROÁNS I (CUNTIS - PONTEVEDRA)
Nº

DNI

Nome e Apelidos

Propietario
Domicilio

Teléfono

Persoa que realiza
a petición

DNI
Teléfono

Aldea á que pertencen as súas parcelas

Para coñecer os seu desexos, aspiracións ou necesidades relativas ás novas fincas e, a ser posible, telas en conta no
Proxecto de Concentración Parcelaria, SEN QUE ISO REPRESENTE NINGÚN COMPROMISO POR PARTE DESTA
DIRECCIÓN XERAL, solicitaselle que conteste as seguintes preguntas logo de pensalas detidamente.
Un dos fins da Concentración Parcelaria é xuntar as propiedades dos compoñentes da agrupación familiar co obxectivo de
traballar mellor as terras. Relaciónense os propietarios que queren formar parte da súa agrupación familiar
Nome e Apelidos
Nº Propietario
Parentesco

¿Arredor de que parcela ou parcelas lle gustaría que se lle concentre a propiedade? Indíquese polígono, número de parcela,
nome da parcela, e se existe nela algunha circunstancia especial como pozo, mina de auga, viña, arbolado etc…
Poligono Nº Parcela

Nome da parcela

Circunstancia especial

1ª petición de Labradío
2ª petición de Labradío
1ª petición de Prado
2ª petición de Prado
1ª petición de Monte
2ª petición de Monte
Ademáis das parcelas onde solicita que se lle concentre a propiedade, ¿ten interese en que se lle adxudique algunha parcela
na que exista algunha obra ou instalación como un pozo, mina, manacial, fosa séptica etc.., aínda que non aumente o seu
terreo? Indíquese polígono, número de parcela, nome da parcela e a obra ou instalación existente
Poligono Nº Parcela

Nome da parcela

Obra ou instalación

No caso de que a súa vivenda esté nunha parcela incluída ou lindeira coa Zona de Concentración Parcelaria, indique o
número de polígono e parcela na que se atopa e si desexa ou non que se aumente o seu terreo no caso de que sexa posible
Poligono Nº Parcela
Desexa aumentar terreo ¿SI ou NON?
No caso de que a totalidade da súa propiedade se lle puidera adxudicar en COTO REDONDO, é dicir, nunha soa finca,
¿interesaríalle, aínda cando tal concentración tivese que levarse a cabo sobre unha parcela da súa propiedade distinta das que
sinalou anteriormente como preferidas?
Desexa Coto Redondo ¿SI ou NON?

Se está interesado en cutlivar viñedo, kiwi, horta ou outro cultivo xunto con outros propietarios. Diga cal…………………………………
Data

Sinatura

NO CASO DE QUE PRECISE REALIZAR ALGUNHA ACLARACIÓN UTILICE A PARTE DE ATRÁS DESTA FOLLA

