
Sol·licitud de divisió de terrenys - Annex

Finca afectada (2) 
Referència cadastral (*)

Tipus de finca (marcar només una) (*) Registre       Tom       Llibre        Foli        Finca

             

Dades de la finca urbana (emplenar només en el cas que la finca sigui urbana)

Carrer             Número         Superfície finca           Superfície edificada

            

Dades de la finca rústica (emplenar només en el cas que la finca sigui rústica)

Polígon Parcel·la Superfície finca (m2)

     

Finca afectada (3)
Referència cadastral (*)

Tipus de finca (marcar només una) (*) Registre       Tom       Llibre        Foli        Finca

             

Dades de la finca urbana (emplenar només en el cas que la finca sigui urbana)

Carrer             Número         Superfície finca           Superfície edificada

            

Dades de la finca rústica (emplenar només en el cas que la finca sigui rústica)

Polígon Parcel·la Superfície finca (m2)
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Urbana Rústica (1)

Urbana Rústica (1)



Finca afectada (4)
Referència cadastral (*)

Tipus de finca (marcar només una) (*) Registre       Tom       Llibre        Foli        Finca

             

Dades de la finca urbana (emplenar només en el cas que la finca sigui urbana)

Carrer             Número         Superfície finca           Superfície edificada

            

Dades de la finca rústica (emplenar només en el cas que la finca sigui rústica)

Polígon Parcel·la Superfície finca (m2)

     

Finca afectada (5)
Referència cadastral (*)

Tipus de finca (marcar només una) (*) Registre       Tom       Llibre        Foli        Finca

             

Dades de la finca urbana (emplenar només en el cas que la finca sigui urbana)

Carrer             Número         Superfície finca           Superfície edificada

            

Dades de la finca rústica (emplenar només en el cas que la finca sigui rústica)

Polígon Parcel·la Superfície finca (m2)
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Urbana Rústica (1)

Urbana Rústica (1)
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