
   ¿Vols 
llogar o cedir
  les teues 
    parcel•les 
      agrícoles?

¿Necessites 
    terra 
      per a   
 cultivar-la?

SOL•LICITUD D´INCLUSIÓ DE PARCEL•LA AGRÍCOLA EN EL REGISTRE DEL 
BANC DE TERRES DE L´AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

SOL•LICITANT
Nom
DNI/CIF
Domicili
Municipi
Telèfons de contacte
Correu electrònic

PARCEL•LA
Polígon                                       Parcel•la                                     Superfície
Disposa d´aigua de reg?
Té instal•lat un sistema de reg per goteig?
Cultius actuals
Estat actual
      Producció                  Semiabandonada                 Abandonada              Terra campa

CARACTERÍSTIQUES DE L´ACORD
Quin tipus d’acord desitja?                  Arrendament               Cessió                   Parceria
Té pensat un període de temps?
Quant de temps?

OBSERVACIONS

____________________________, _________ d ________________ de 20 _____
Firma del sol•licitant

De conformitat amb el que estableix l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades perso-
nals facilitades s’incorporaran a un fitxer el responsable del qual és l’Ajuntament de Paiporta. Les dades registrades són necessàries per a gestionar el 
registre administratiu del banc de terres, i facilitar el contacte entre els propietaris dels terrenys inscrits i les persones interessades a cultivar les terres. 
Les dades personals únicament es tractaran amb la finalitat citada i, per tant, se cediran a les parts interessades - propietaris de parcel·les i cultivadors 
interessats - respectivament. Vosté podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals registrades davant l’Ajun-
tament de Guardamar de la Safor, tot dirigint la seua sol·licitud al Registre d’Entrada d’aquest, la direcció del qual és C/ Molino, 10 - CP: 46711. Així 
mateix, pot tramitar la sol·licitud a través de la plataforma web del Banc de Terres  (bancdeterres.dival.es) després de la seua identificació com a usuari.

SOL•LICITUD D´INSCRIPCIÓ COM A INTERESSAT A CONREAR
PARCEL•LES AGRÍCOLES A GUARDAMAR DE LA SAFOR

SOL•LICITANT
Nom
DNI/CIF
Domicili
Municipi
Telèfons de contacte
Correu electrònic

PARCEL•LA
Superfície requerida (aproximada)

OBSERVACIONS

____________________________, _________ d ________________ de 20 _____
Firma del sol•licitant

De conformitat amb el que estableix l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades perso-
nals facilitades s’incorporaran a un fitxer el responsable del qual és l’Ajuntament de Paiporta. Les dades registrades són necessàries per a gestionar el 
registre administratiu del banc de terres, i facilitar el contacte entre els propietaris dels terrenys inscrits i les persones interessades a cultivar les terres. 
Les dades personals únicament es tractaran amb la finalitat citada i, per tant, se cediran a les parts interessades - propietaris de parcel·les i cultivadors 
interessats - respectivament. Vosté podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals registrades davant l’Ajun-
tament de Guardamar de la Safor, tot dirigint la seua sol·licitud al Registre d’Entrada d’aquest, la direcció del qual és C/ Molino, 10 - CP: 46711. Així 
mateix, pot tramitar la sol·licitud a través de la plataforma web del Banc de Terres  (bancdeterres.dival.es) després de la seua identificació com a usuari. 

Banc de Terres 
Guardamar de la Safor: 

la unió perfecta per a accedir 
a terrenys agrícoles.

AJUNTAMENT DE 
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DE LA SAFOR



    Què és un 
Banc de Terres?

Participació de l ‘Ajuntament

       de Guardamar de la Safor

Aspectes ambientals,
econòmics i socials

     Actuacions de la 

Diputació de València

Un banc de terres consisteix en un registre 
administratiu format pels terrenys de propietaris 
interessats a arrendar-los o cedir-los, que s´ofereixen 
a les persones interessades a cultivar les terres.

- Inscripció: Per a inscriure´s, els propietaris de les 
parcel•les han d´inscriure els terrenys.
- Consulta: Els interessats a cultivar poden consultar 
les parcel•les registrades.
- Acord lliure: El tracte es tanca per mitjà d´un acord 
lliure entre les parts.

Gràcies a aquesta iniciativa, s´obtenen grans avantatges 
mediambientals, econòmics i socials:

- El banc de terres significa un recurs enfront de l´abandó de les

- Les terres cultivades milloren la qualitat del paisatge i redueixen el

- Permet desenrotllar activitats econòmiques associades a l´agricultura.
- Afavoreix la creació d´oportunitats d´ocupació i treball.

L´Ajuntament de Guardamar de la Safor participa 
activament en esta iniciativa ajudant 
a posar en contacte oferents i demandants. 
L´Ajuntament, per tant:

- Gestiona el registre administratiu del Banc de Terres.
- Facilita el contacte entre propietaris de terrenys i persones 
   interessades a cultivar les terres.
- Informa els interessats sobre les parcel•les que es troben disponibles.

La Diputació de València, impulsora d´este projecte, du a terme 
les actuacions següents:

- Ajuda els ajuntaments en la creació i desenrotllament dels Bancs de Terres.
- Proporciona recursos materials als ajuntaments per a la difusió
  dels Bancs de Terres.
- Presta assistència als ciutadans per mitjà d´un punt 
  d´informació provincial:
  Tel. 963 882 525  
  Adreça electrònica: diputaciodirecte@dival.es
- Promociona els Bancs de Terres en múltiples fòrums 
  (locals, estatals, etc.).
- Facilita la difusió de la información sobre els Bancs de Terres:
  www.dival.es/medi-ambient

Banc de Terres 
de Guardamar de la Safor: 

Punt d’informació
de la Diputació

963 882 525

diputaciodirecte@dival.es
www.dival.es/medi-ambient

terres, i disminueix el risc d´incendi, ja que els terrenys cultivats 
actuen com a tallafocs naturals.

risc de degradació ambiental.

Medi Ambient

www.guardamardelasafor.org
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