
Sol·licitud d'oferiment de terra per a arrendar

Dades de la persona interessada
Cognoms, Nom (*)                DNI / NIE / Passaport (*)

    

Adreça (*)       Data naixement
   /  / 

Població (*) Província / País (*) (1) CP (*)       Sexe
           

Telèfon (*) Correu electrònic
    

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport

    

Dades de la terra que s'ofereix
Tipus de cultiu (marcar només un) (*) Especificar un altre tipus de cultiu

    
Polígon (*) Parcel·la (*) Hectàrees (*)

    

Estat actual del cultiu

 
Tipus de producció           Especifiqueu-les

 
Disponibilitat d'aigua de reg

 
Infraestructures actuals           Especifiqueu-les
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Home Dona

Abandonat (menys de 2 anys) Abandonat (més de 2 anys) En explotació

Comunitat de regants Pou

Ecològica Convencional Altres

Caseta   m2 Electricitat Altres

Arròs Oliveres Cítrics Horta Altres



Exposo 

1. Que manifesto la meva voluntat d'oferir terra cultivable dins del terme municipal d'Amposta mitjançant arrendament.

2. Que les característiques de la superfície que m'agradaria arrendar es detallen en aquesta sol·licitud.

3. Que accepto les condicions, procediments i tots els aspectes continguts en el reglament del banc de terres d'Amposta.

Per l’indicat anteriorment...

Demano

Que s'introdueixin les dades d'aquesta sol·licitud al registre del banc de terres.

Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)

Els documents a aportar en tots els casos són:

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant: 

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*)
 /  /                                                

Signatura de la persona sol·licitant (*)

Nota
Amb la fi de tenir el Registre del Banc de Terres actualitzat, la validesa de la inscripció en el registre serà d'un any, si bé, prèvia  
sol·licitud presentada al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Amposta la propietat dels terrenys inscrits o dels interessats/ades en 
ser arrendadors/es, es podran donar de baixa abans de la fi d'aquest termini. Finalitzat aquest termini es podrà renovar per un 
any més presentant una instància al registre d'entrada de l'Ajuntament. En el cas que es vulgui fer alguna modificació del registre,  
s'haurà  d'emplenar  la  sol·licitud  de  modificació  de  dades.  En  cas  d'haver  transcorregut  aquest  any  i  no  haver  sol·licitat  la 
renovació de la inclusió de les terres o, en el seu cas, de que la persona continua estant interessada en ser pagès/a, es donaran 
automàticament de baixa del Registre, per la persona designada com a responsable del mateix.

(*) Camps d'entrada obligatòria 
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides  
passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició  
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la  
no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de  
les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions). 2/2IN
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Document identificatiu de l'interessat/ada (DNI, NIE, passaport o permís de residència)

Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s'escau)

Document acreditatiu representació (si s'escau)

Còpia de l'escriptura i/o últim rebut pagat de l'IBI rústica de les terres que es volen oferir

Declaració Única Agrària (DUN) de l'any en curs
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