COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'inscripció al cadastre

1. Tipus d'inscripció
Transmissió

Altres ............................................

2. Tipus de bé
Parcel·les o terrenys (annex a)
Edifici unifamiliar (annex b)
Edifici plurifamiliar sense divisió horitzontal (annex b)
Edifici no destinat a habitatge (annex c)
Unitat immobiliaria-pis/aparcament/traster/local (annex d)

3. Dades de la persona tramitadora
Nom i cognoms:
Telèfon/fax:
Adreça electrònica:

4. Adreça a efectes de notificacions
Nom i cognoms o raó social:
Núm:

Carrer:
Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:
Cp:

Població:
És obligatòria dins el territori nacional

5. Drets a inscriure
Tipus
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Document que justifica el dret
Notari/Administració:

Propietat

Dret real de superfície

Cens emfitèutic

Concessió

Escriptura

Contracte privat

Altres ..........................

Núm.protocol/expedient:

Data:

6. Dades del primer titular
Nom i cognoms o raó social:

Núm.d'identificació:

Representant legal:
Carrer:

Núm:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Població:

Porta:
Cp:

Telèfon/fax:

Quota %

A/e:

En cas cotitularitat

7. Dades del segon titular
Nom i cognoms o raó social:

Núm.d'identificació:

Representant legal:
Carrer:

Núm:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis:

Població:

Porta:
Cp:

Telèfon/fax:

A/e:

Quota %

En cas cotitularitat

8. Data i signatures
Ordino,
Signatura

d

de

Nom de la persona que signa:

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol.licitud d'inscripció al cadastre
Poders, si la persona que sol.licita actua en nom d'una societat, ha de ser càrrec representatiu , o tenir poders inscrits al Registre de Societats,
o estar facultat en una certificació de la Junta signada pel president i el secretari de la societat.
Escriptura o títol que justifiqui el dret del titular.
Sol·licitud d'atorgament del NIA, si escau.
Sol·licitud d'embrancament d'aigua, si escau.
Sol·licitud d'emplaçament de gual, si escau.

Inscripció d'ofici (espai reservat a l'administració)
Observacions:

Data:

COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'inscripció al cadastre

Annex a

Annex de parcel·la i/o terreny

Descripció parcel·la i/o terreny
1. Nom finca:
Superfície:

Ref. cadastral:
Carrer:

Núm:

Lloc/Poble/Partida:

Cp:

2. Nom finca:
Superfície:

Ref. cadastral:
Carrer:

Núm:

Lloc/Poble/Partida:

Cp:

3. Nom finca:
Superfície:

Ref. cadastral:
Carrer:

Núm:

Lloc/Poble/Partida:

Cp:

4. Nom finca:
Superfície:

Ref. cadastral:
Carrer:

Núm:

Lloc/Poble/Partida:

Cp:

5. Nom finca:
Superfície:

Ref. cadastral:
Carrer:

Núm:

Lloc/Poble/Partida:

Cp:
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Data i signatures
Ordino,
Signatura

d

Nom de la persona que signa:

de

COMÚ D'ORDINO

Annex de
titulars

Sol·licitud d'inscripció al cadastre

Núm.d'identificació:

Titular Número 3
Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Nacionalitat:

Núm Passaport/DNI:

Carrer:
Edifici:

Núm:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:
Telèfon/fax:

Quota %

E-mail:

En cas cotitularitat

Núm.d'identificació:

Titular Número 4
Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Nacionalitat:

Núm Passaport/DNI:

Carrer:
Edifici:

Núm:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:
Telèfon/fax:

Quota %

E-mail:

En cas cotitularitat

Núm.d'identificació:

Titular Número 5
Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Nacionalitat:

Núm Passaport/DNI:
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Carrer:
Edifici:

Núm:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Població:
Telèfon/fax:

E-mail:

Quota %

En cas cotitularitat

Nota:

Pàgina ...........

Sol·licitud d'Ordre de domiciliació bancària
1. Dades del creditor
Comú d'Ordino

AD00ZZZ -80043-L

La placeta, 1
AD300 Ordino
Andorra

2. Referència de l'ordre de domiciliació
Concepte:
Referència del concepte:
Tipus de pagament:

 Recurrent

 Únic

3. Dades del deutor
NIA:

Nom i cognoms o raò social:
Representan legal:

Telèfon:

Adreça:
Població:

País:

Adreça electrònica:
Swift BIC*:

*Pot tenir 8 o 11 caràcters

Núm. de compte:
(IBAN)

4. Data i signatura
Lloc i data:
Signatura:

Documentació que cal aportar
•Còpia de la targeta d'identificació bancària

Informació complementària

T3-300 bis v. 2021

•Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
carregar en el seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte tot seguint les instruccions del creditor. Com a part dels
seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament a través de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la
mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit (8) setmanes que siguin a la data de deure en el seu compte.
Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets prop de la seva entitat financera.
•A l’efecte del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix fitxer; que prendrà les
mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i
supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o bé directament
al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Comú, la placeta, 1 a Ordino.
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Sol·licitud d'inscripció al cadastre

Observacions

T3 -026 - Annex observacions

Observacions:

Nota: Indiqueu qualsevol informació que pugui ser revellant per la inscripció.

Pàgina ...........

