Notaria de Javier E. SATUE DE VELASCO
Passeig del Mar Núm. 5
L'ESCALA
EDICTE
En data 30 de gener de 2019, s'ha iniciat en aquesta Notaria l'Acta de Notorietat
per a la rectificació de superfície, instada pel senyor Jaume ARMENGOL BOSCH, per
tal d'acreditar la rectificació de cabuda sobre la següent finca, quina descripció segons
Registre de la propietat es la següent:
RÚSTICA.- CAMP al terme de SANT PERE PESCADOR, anomenat LA SALANCA, de cabuda una hectàrea, setanta àrees, vuitanta centiàrees; afronta, a l'est,
amb porció de finca matriu venuda als esposos Juan Guri Llorens i Aurora Puigvert
Amiel i en petita part amb el camí de l'estany, amb N. Descatllar i successors de Casals; al sud, amb camí o carretera a Figueres i Casals; a l'oest, mitjançant escorranc,
amb dret-havents d'Inès Pera de Traver i finca de Ramón Julià, també mitjançant escorranc i amb el rec Madral; i al nord, intermediant rec mitjaner, amb porcions venudes
a Hildebrando Llorensi, als esposos Florencio Juny i Catalina Puig i als altres esposos
Agustin Guri i Maria Presas.
Forma les parcel.la 532 i 533 del polígon 1 del cadastre de rústica.
Les finques de procedència consten inscrites al volum 3808, llibre 86, foli 178,
finca 1542 i volum 1641, llibre 33, foli 78, finca 1580, del Registre de la Propietat de
Figueres. respectivament.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Forma les referències cadastrals
17187A001005330000IZ i 17187A001005320000IS.
LA NOVA DESCRIPCIÓ DE DITES FINQUES, PRÈVIA AGRUPACIÓ I RECTIFICADA PRETESA ES LA SEGÜENT:
RÚSTICA.- CAMP al terme de SANT PERE PESCADOR, anomenat LA SALANCA, de cabuda una dues hectàrees, quaranta-sis àrees, vint-i-cinc centiàrees;
afronta, a l'est, amb parcel.la 534 del polígon 1 de Maria Dolores Selles Janer, i parcel.la 538 del polígon 1 de Francisca Presas; al nord, amb parcel.la 522 del polígon 1
de Joan Llorensí i parcel.la 521 del polígon 1 de Florenci Juny i parcel.la 520 del polígon 1 de Jose Maria Guri; al sud, amb camí; a l'oest, amb parcel.la 531 del polígon 1
de Martin Julià, parcel.la 529 del polígon 1 de Lluis Font.
Forma les parcel.la 532 i 533 del polígon 1 del cadastre de rústica.
La qual cosa es comunica a qualsevol interessat per tal que en el termini d'un
mes pugui comparèixer en aquesta Notaria i al·legar allò que consideri oportú en defensa dels seus drets.
L'Escala a 28 de febrer de 2019.
Firmat: El Notari

