Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

XEFATURA TERRITORIAL
Servizo de Infraestruturas Agrarias

SOLICITUDE DE PREFERENCIAS
ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA: ROMAI (PORTAS, PONTEVEDRA)
PROPIETARIO/A

(PROPIETARIO Nº

RESIDENCIA

)

Teléfono

D.N.I
PERSOA QUE REALIZA A PETICIÓN

D.N.I.

Para coñecer as súas preferencias sobre a localización dos futuros predios de substitución e a ser posible telas en conta no acordo de
reestruturación parcelaria, conteste a estas preguntas de xeito razoado. Estas preferencias non teñen carácter vinculante nin condicionarán os
resultados técnicos do proceso:
1º.- Á carón de que propietario desexaría ter os seus novos predios de substitución?
Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

Propietario/a

(nº

) parentesco

DNI

2º.- Ao redor 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, arborizado, etc…
polígono nº parcela nome parcela

circunstancia especial

1ª petición de Labradío:
2ª petición de Labradío:
1ª petición de Monte:
2ª petición de Monte:

3º.- Ademais 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, manancial, fosa séptica, invernadoiro, galpón, etc, aínda que non aumente o seu terreo?
Indique polígono, número de parcela, nome da parcela e a obra ou instalación existente.
Polígono

nº parcela

nome da parcela

Obra ou instalación

Polígono

nº parcela

nome da parcela

Obra ou instalación

4º.- No caso de que a súa vivenda estea nunha parcela incluída ou lindeira coa zona de reestruturación parcelaria, indique número de polígono
e parcela na que se atopa e se desexa ou non que se aumente o seu terreo no caso de que sexa posible.
Polígono

nº parcela

desexa aumentar terreo ¿SI ou NON?

5ª.- Se é titular dunha explotación agrícola (invernadoiros, cultivos hortícolas ao aire libre, etc.) ou gandeira (establo), indíqueo a continuación:
Polígono
Especie

nº parcela

tipo explotación
CEA

nº cabezas

6º.- No caso de que a totalidade da súa propiedade se lle puidese adxudicar nun único predio de substitución ¿interesaríalle aínda cando tal
concentración tivese que levarse a cabo sobre unha parcela da súa propiedade distinta das que sinalou anterioremente como preferidas?.
Indique número de polígono e parcela.
Desexa predio único ¿SI ou NON?
No caso de que precise realizar algunha aclaración utilice a parte de atrás desta folla.
Data

Sinatura

Servizo de Infraestruturas Agrarias
Xefatura Territorial de Pontevedra. Consellería do Medio Rural
Avda. María Victoria Moreno, 43, 2º, 36071 - PONTEVEDRA

