
NECESSITES ALGÚ QUE 
CULTIVE LES TEUES  
PARCEL·LES AGRÍCOLES?

ESTÀS BUSCANT  
TERRA PER A  

CULTIVAR-LA? 

CONSELL AGRARI
MUNICIPAL

http://valencia.consellagrari.com/banc-de-terres

Consulta’ns com fer-ho al:
cTelèfon gratuït 010 extensió 3203
@ consellagrari@valencia.es

BANC DE TERRES AGRÍCOLES DE VALÈNCIA: Posa  en contacte qui necessita 
terra amb qui l’ofereix. Una ferramenta que pretén dinamitzar l’ús i aprofitament 
de terres amb vocació agrària en el terme municipal de València, amb el doble 
objectiu d’evitar el seu abandó  i de posar-les a disposició de qui les necessite 
per a usos agraris, de conservació de la naturalesa i el patrimoni o altres usos 
d’interés social.

AVANTATGES

ASSESSORAMENT:
) Entre ofertant i 
demandant.
)  Facilita informa-
ció sobre les finques 
disponibles.
)  Ofereix assessora-
ment jurídic

INFORMACIÓ:
) Manteniment i 
actualització de la 
web on es publiquen 
les ofertes del Banc 
de Terres.

INTERMEDIACIÓ:
) Per la resolució 
de conflictes que es 
pugen donar entre 
la propietat i els/les 
arrendataris/ 
 arrendatàries.

TERRES
BANC DE



SOL•LICITUD D´INSCRIPCIÓ COM A INTERESSAT A CONREAR
PARCEL•LES AGRÍCOLES A VALÈNCIA

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 personals facilita-
des 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’Ajuntament d, tot dirigint la seua sol·licitud al Registre 
d’Entrada d’aquest, la direcció del qual és C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n - CP: 46200. 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´INCLUSIÓ DE PARCEL•LA AGRÍCOLA EN EL REGISTRE DEL 
BANC DE TERRES DE L´AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

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 personals facilita-
des 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’Ajuntament de Paiporta, tot dirigint la seua sol·licitud al 
Registre d’Entrada d’aquest, la direcció del qual és C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n - CP: 46200. 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.

SERVICIS
RENDIBILITAT ECONÓMICA
) La propietat legal de parcel·les poden incloure-les al Banc  
de Terres de forma voluntària i gratuïta.
)  Podran obtindre nous ingressos, evitar costs de manteni-
ment i mantindre la capacitat agronòmica i productiva de les 
seues terres gràcies al seu arrendament.

FORMALITZACIÓ D’ARRENDAMENTS
) Formalitzar l’arrendament mitjançant un document adaptat  
a les característiques de la parcel·la i necessitats de la propietat.
)  Sol·licitar la retirada de la parcel·la del Banc de Terres en 
qualsevol moment. En el cas de tindre la terra arrendada  
s’haurà de respectar el termini previst en l’acord.

SERVEI D’ACOMPANYAMENT
) El Banc de Terres és una ferramenta gratuïta que posa a 
l’abast de la propietat models de contracte, una plataforma  
web on publicar l’oferta i un servei de mediació.
)  Ofereix assessorament gratuït per garantir la formalització 
del acord adaptat a les necessitats de les parts. 
)  La propietat de les finques no s’alterarà, mantenint els  
drets i les obligacions de la propietat.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ
) Ofereix un servei d’intermediació gratuït per la gestió i 
resolució dels conflictes que pugen donar-se.


