COCENTAINA
NECESSITES ALGÚ QUE CULTIVE
LES TEUES PARCEL·LES AGRÍCOLES?
L'abandó de les terres, a més de contribuir a la
pèrdua de superfície agrícola útil, genera un
impacte negatiu en el nostre medi ambient a
l'incrementar el risc d'incendi, augmentar la proliferació de plagues i generar un major risc de
degradació ambiental i paisatgística.

ESTÀS BUSCANT TERRA
PER A CULTIVAR-LA?

Un banc de terres municipal constitueix un recurs
per als propietaris de parcel·les amb capacitat
agrícola, que suposa una alternativa contra
l'abandó d'aquests terrenys. A més, és un recurs
per a les persones interessades a cultivar terres.

QUÈ ÉS?

El banc de terres és un registre administratiu municipal, de caràcter
públic, que facilita el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació
agrícola i les persones interessades en el seu cultiu en el terme de Cocentaina. Els terrenys
amb capacitat d'ús agrícola aportats al banc de terres poden trobar-se en estat d'abandó
o en producció. Tals terrenys s'ofereixen, principalment, per al seu arrendament a persones interessades en cultivar terres. Els acords entre les parts, sobre els aspectes econòmics, el termini d'arrendament i altres condicions, són lliures.

QUINS OBJECTIUS TÉ?

El desenvolupament d'un banc de terres permet la
creació d'oportunitats d'ocupació i potència la ﬁgura del llaurador.
Promou l'exercici d'activitats econòmiques associades a l'agricultura.
Alternativament, ofereix la disponibilitat de sòl agrícola a aquells interessats a crear
xicotets horts (d'autoconsum, d'oci, etc.).
És un instrument clau per al relleu generacional de la terra
Té com a objectiu principal establir un recurs contra l'abandó de les terres, per a generar
un impacte positiu en els àmbits mediambiental, econòmic i social.

L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Participa activament en aquesta iniciativa
ajudant a posar en contacte oferents i
demandants:
Gestiona el registre administratiu del Banc
de Terres.
Facilita el contacte entre propietaris de
terrenys i persones interessades en cultivar
les terres.
Informa els interessats sobre les parcel·les
que es troben disponibles

Consulta’ns com fer-ho:
96 559 00 51 extensió 274
adl@cocentaina.org
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.

