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Si vols formar part del banc de 

terres dona’ns les dades i es 

ficarem en contacte

Nom i cognoms
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Data de naiximent

Adreça
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Telèfon móvil

Correu electrònic

Vull rebre novetats del Banc de Terres de Serra

Firma

En cumplimiento de Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, sobre 

Protección de Datos de carácter personal, los datos 

cumplimentados en esta autorización serán tratados para 

incluirlos en los ficheros de repte coworkingruralsl. Usted 

puede ejercitar los derechos de acceso, rectificaciones, 

cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por Correo 

electrónico en : Info@repte.org



¿QUINS SERVEIS OFERIRÀ 
EL BANC DE TERRES (BT)?
✓ Tinc terres i vull arrendar-les o 

cedir-les al Banc de Terres (BT)

Les propietàries i propietaris podran
incorporar les seues terres al banc de forma
GRATUÏTA i VOLUNTÀRIA. Seguiran sent
propietaris, amb els mateixos drets i
obligacions. El BT, mediarà entre les
persones que facen els arrendaments i/o les
compra-vendes.

✓ Necessite terres

Es podrà consultar en tot moment que
finques estan disponibles per al seu
arrendament, compra o parceria, a través
d’un portal web

En la posada en marxa d’aquest projecte
podrem dinamitzar la situació actual i
generar acords entre propietaris i persones
que vulguen tindre.

✓ Vull millorar la meua explotació

També atendrem les necessitats dels
llauradors i llauradores que actualment
estiguen practicant l’agricultura. Estem
estudiant diferents acondicionaments de
les infraestructures per poder facilitar
l’activitat agrària actual.

✓ Assessorament i formació en 
Agricultura i Desenvolupament 
Rural

Es prestarà un servei d'assessorament a
totes les persones que estiguen inscrites en
el Banc de Terres com arrendadors i
arrendataris

✓ Recuperació del cultiu del cirer, 
la llimera i diferents varietats 
hortícoles

Les persones inscrites en el BT, es
consideraran col·laboradores del projecte i
podran accedir als programes de
recuperació de varietats tradicionals de
Serra que volem impulsar des d’aquest
projecte.

✓ Beneficis dels arrendaments i 
de les operacions de compra 
venda de terres

La llei d’estructures agràries bonifica les
operacions d’arrendaments i compra venda
de terres.

Cal fer l’operació a través del Banc de Terres
per beneficiar-se d’aquesta mesura.

Qüestions d’herències i llegats convé
deixar-les ben fetes.

VULL ADREÇAR-ME A TÚ
Benvolvugt veí de Serra,

Des de l’ajuntament de Serra volem
comunicar-vos la posada en marxa del Banc
de Terres de Serra que naix en la intenció
de ficar en producció els camps que
actualment es troben en un clar procés de
retrocés productiu.

Anirem pas a pas començant per les hortes
de Ria i Toixima i si la iniciativa té
recorregut, continuarem per tot el T.M. en
la intenció de reactivar l’agricultura i ficar la
terra en mans de veíns o veïnes o persones
que tinguen interès en practicar
l’agricultura en Serra.

Tractarem també, de recuperar el cultiu del
cirer i la llimera, així com les oliveres en
aquelles zones on millor puguen funcionar
des del punt de vista agronòmic plantejant
diferents accions com dies de l’arbre
enfocats a l’agricultura tractant de
recuperar els nostres cultius tradicionals.

Esperant que aquesta iniciativa siga del
vostre agrado,

Atentament

Alicia Tusón

Alcaldesa de Serra


