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Sol·licitud de terres 

A.- DADES DEL SOL·LICITANT:

Àrea d’Infraestructures i Espais naturals

Of. Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
Tel. 934 022 614 · Fax 934 022 616
bcnsmartrural@diba.cat · www.diba.cat

Nom o raó social 

Domicili

Població CP

Núm. Pis

CIF

B.- COM A PAGÈS:

Data de constitució

Cognoms i nom

Domicili

Població CP

Núm. Pis

NIF/NIE/Passaport

ActiuSituació laboral actual Aturat

Professional que conrea  .....................ha A temps parcial Nou pagès/agricultor

Representant de l’empresa, col·lectiu, cooperativa, SAT, associació o altres (especi�queu a continuació)

Telèfon mòbil Telèfon alternatiu

Adreça electrònica

Telèfon mòbil Telèfon alternatiu

Adreça electrònica

C.- EXPERIÈNCIA:

C.1 Experiència sector agrari:

Sector agrari (emplena C.1) Altres sectors (emplena C.2) Sense experiència

Conreus de secà Terrenys d’horta Hivernacles/vivers

OliveraFruiters Fruita seca

- Explotació agrícola

Vinya Altres:  ...........................

Tipus de conreus/varietats

Anys d’experiència

Porcí Boví Oví- Explotació ramadera

Gallines i pollastres Altres:  ...........................

Classi�cació zootècnica (carn, ous, llet, reproducció, engreix...)

Anys d’experiència

Cabrum
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, de/d’ de 20

D.- FORMACIÓ:

(firma del sol·licitant)

Segons el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell del 27 d’abril del 2016, us informem que la
Diputació de Barcelona incorporarà les seves dades a �txers que s’utilitzaran per als propis �ns del Banc de Terres 
i no se cediran a cap tercer no interessat en la �nalitat per a la qual es declara el �txer, excepte per obligacions 
legals.
Podeu exercir els vostres drets a través de la Seu electrònica de la Diputació o presencialment al registre de 
Rambla Catalunya, 126 08008 Barcelona. Posem a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades 
delegatprotecdades@diba.cat, que resoldrà qualsevol consulta o queixa que li formuleu sobre la vostra privacitat.

- Altres (especi�queu tipus i anys d’experiència)

C.2 Altres sectors/experiència:
Tipologia Durada (anys)

Primària ESO Cicle formatiu de grau migNivell d’estudis

Cicle formatiu de grau superior Formació universitària

Si us plau especi�queu aquí el títol:

Estudis Durada (anys)

E.- SOL·LICITO:

L’alta en el registre del Banc de Terres del Parc Rural del Montserrat.

F.- I EXPOSO que:

1- Manifesto la meva voluntat de disposar de terra conreable per poder desenvolupar una activitat agrària.
2- Accepto les condicions, procediments i tots els aspectes del Reglament del Banc de Terres del Parc Rural
    del Montserrat.
3- Les característiques de la superfície que m’agradaria treballar pel desenvolupament del meu projecte i les
    condicions dels contracte es detallen en l’annex adjunt a aquesta sol·licitud.

G.- I AUTORITZO:

A la Diputació de Barcelona, amb CIF P-0800000-B, a cedir les dades personals bàsiques (nom, cognoms,
telèfon i correu electrònic) als tercers interessats en el projecte agrari que exposo.



PROJECTE/CARACTERÍSTIQUES TERRENY/CONDICIONS DE CONTRACTE

a) Característiques que hauria de tenir la parcel·la, terra o superfície:

500-1.000 m2

1– 2,5 ha

2.500-5.000 m2 5.000-10.000 m2

Superfície orientativa

Caseta AiguaElectricitat

Infraestructures necessàries:

b.1) En cas agrícola especi�queu tipus de conreu i/o varietat:

Conreus de secà:

Hivernacles:

Hortícola:

Fruiter:

Fruita seca:

Vinya:

Olivera:

Altres:

ANNEX 
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1.000-2.500 m2

2,5-5 ha 5 -10 ha >10 ha

Habitatge

b) Tipus d’explotació a desenvolupar

Agrícola Ramadera Altres (especi�ca):

Convencional Altres: ..........................

Tipus de producció:

Ecològica

b.2) En cas d’explotació ramadera especi�queu:

Espècie

Classi�cació zootècnia

Tipus de producció

b.3) En cas d’altres tipologies d’explotacions descriviu breument:

c) Condicions del contracte:

5 anys >7 anysTermini: 5-7 anys

Arrendament Lloguer amb opció de compraTipologia: Cessió Compra



d) Descripció bàsica de la idea i aspectes remarcables a considerar:

Segons el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell del 27 d’abril del 2016, us informem que la
Diputació de Barcelona incorporarà les seves dades a �txers que s’utilitzaran per als propis �ns del Banc de Terres 
i no se cediran a cap tercer no interessat en la �nalitat per a la qual es declara el �txer, excepte per obligacions 
legals.
Podeu exercir els vostres drets a través de la Seu electrònica de la Diputació o presencialment al registre de 
Rambla Catalunya, 126 08008 Barcelona. Posem a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades 
delegatprotecdades@diba.cat, que resoldrà qualsevol consulta o queixa que li formuleu sobre la vostra privacitat.
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