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Oferiment de terres 

A.- DADES DE L’OFERENT:

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

Propietari/a particular Representant d’empresaRepresentant de particular

Particulars

Empreses

L’alta en el registre del banc de terres del Parc Rural del Monterrat de les parcel·les següents, que DECLARA, SOTA
LA SEVA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, SER-NE EL/LA LEGÍTIM/A PROPIETARI/A:

Referència cadastral Polígon Parcel·la Municipi Ús actual o històric Superfície (HA)

S’adjunta ANNEX amb les característiques de les parcel·les.

B.- SOL·LICITO:

Nom o raó social 

Domicili

Població CP

Núm. Pis

CIF Data de constitució

Telèfon mòbil Telèfon alternatiu

Adreça electrònica

Cognoms i nom

Domicili

Població CP

Núm. Pis

NIF/NIE/Passaport

Telèfon mòbil Telèfon alternatiu

Adreça electrònica



1 anyTermini: < 20 anys
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< 7 anys

Condicions i prioritats de la propietat

, de/d’ de 20

C.- I EXPOSO: 
      

<5 anys > 20 anys

ArrendamentTipus de contracte: Cessió Dret a superfície Parceria Masoveria

Acord Opció de compra

Veïnat del poblePrioritats: Producció ecològica Professional Persona a l’atur

Projecte social ................................

Observacions/Altres:

D.- I AUTORITZO:

A la Diputació de Barcelona, amb CIF P-0800000-B, a incloure les parcel·les indicades del terme municipal de
..................................................................  en el banc de terres del Parc Rural del Montserrat.
A la Diputació de Barcelona, amb CIF P-0800000-B, a cedir les dades personals bàsiques del propietari (nom,
cognoms, telèfon i correu electrònic) als tercers interessats en el seu cultiu quan sol·liciten expressament la seva
consulta a través de la instància corresponent, de conformitat amb el que estableixen les bases reguladores del
banc de terres.
Aquesta cessió de dades, degudament autoritzada pel propietari, serà unidireccional, és a dir, se cediran les dades
bàsiques del titular o titulars de les parcel·les a aquells interessats en el seu cultiu que sol·liciten expressament la
consulta en el banc de terres.

(firma del propietari o propietaris)

Segons el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell del 27 d’abril del 2016, l’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.

      que les condicions per a l’oferiment de les terres es detallen a la taula següent del present formulari:



Característiques de la parcel·la/es (si es coneixen)

1.- Parcel·la amb referència cadastral:

Caseta

Electricitat

Regadores d’obra o entovades Tancat perimetral

Altres:  ......................................

a. Infraestructures

Pou [ legalitzat                           ]

Altres:  ......................................

Reg de comunitat

No en té

Recollida d’aigües pluvials

b. Disponibilitat d’aigua

Sí No

Franc

Llimós

No esmenat

ArgilósSorrenc

c. Especi�cació tipus de sòl

Pedregós Esmenat

2.- Parcel·la amb referència cadastral:

Caseta

Electricitat

Regadores d’obra o entovades Tancat perimetral

Altres:  ......................................

a. Infraestructures

Pou [ legalitzat                           ]

Altres:  ......................................

Reg de comunitat

No en té

Recollida d’aigües pluvials

b. Disponibilitat d’aigua

Sí No

Franc

Llimós

No esmenat

ArgilósSorrenc

c. Especi�cació tipus de sòl

Pedregós Esmenat

3.- Parcel·la amb referència cadastral:

Caseta

Electricitat

Regadores d’obra o entovades Tancat perimetral

Altres:  ......................................

a. Infraestructures

Pou [ legalitzat                           ]

Altres:  ......................................

Reg de comunitat

No en té

Recollida d’aigües pluvials

b. Disponibilitat d’aigua

Sí No

Franc

Llimós

No esmenat

ArgilósSorrenc

c. Especi�cació tipus de sòl

Pedregós Esmenat

ANNEX 
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4.- Parcel·la amb referència cadastral:

Caseta

Electricitat

Regadores d’obra o entovades Tancat perimetral

Altres:  ......................................

a. Infraestructures

Pou [ legalitzat                           ]

Altres:  ......................................

Reg de comunitat

No en té

Recollida d’aigües pluvials

b. Disponibilitat d’aigua

Sí No

Franc

Llimós

No esmenat

ArgilósSorrenc

c. Especi�cació tipus de sòl

Pedregós Esmenat

5.- Parcel·la amb referència cadastral:

Caseta

Electricitat

Regadores d’obra o entovades Tancat perimetral

Altres:  ......................................

a. Infraestructures

Pou [ legalitzat                           ]

Altres:  ......................................

Reg de comunitat

No en té

Recollida d’aigües pluvials

b. Disponibilitat d’aigua

Sí No

Franc

Llimós

No esmenat

ArgilósSorrenc

c. Especi�cació tipus de sòl

Pedregós Esmenat

Segons el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell del 27 d’abril del 2016, l’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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