
Banc de Terres del projecte BCN Smart Rural

Per començar, què és BCN Smart Rural?

BCN Smart Rural és la marca d’un projecte de desenvolupament

territorial centrat en la “Valoració i innovació en la gestió

agrosilvopastoral de la demarcació de la Barcelona no

metropolitana”. Aquest projecte està cofinançat per la Unió

Europea mitjançant els fons FEDER (Fons Europeu de

Desenvolupament Regional) i la Diputació de Barcelona.

BCN Smart Rural s’estructura en 3 projectes, que es despleguen

en 8 operacions. Una de les operacions fa referència a la creació

d’un banc de terres en xarxa.

En què consisteix el Banc de Terres de BCN Smart Rural?

Quin és el seu objectiu? L’objectiu és posar en valor terrenys

agrícoles que actualment estan en desús o abandonats, per tal

d’augmentar les terres arables i facilitar l’accés a la terra a la

pagesia.

Amb qui treballarem? Amb municipis implicats, dinamitzadors

territorials, entitats i institucions.

On actuarem?

• A les zones on s’ha identificat terres abandonades i/o en

desús.

• Als espais tests: espais d’aprenentatge, d’acompanyament i

suport a l’emprenedoria ramadera i agrària.

136.100 

ha

l’1,6%

Saps quina és la superfície de conreus que ha 

estat abandonada i ha estat ocupada per massa 

forestal a la demarcació de Barcelona en els 

darrers 60 anys? 

Saps quin és el percentatge, sobre el total 

de  la població activa a Catalunya, del 

sector agrari?

I la societat en el seu conjunt, què en treu?

Contacta amb:

Diputació de Barcelona

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 

i Desenvolupament Agrari

Projecte BCN Smart Rural

Comte d’Urgell, 187. Edif. del Rellotge 2a. 

08036 Barcelona 

Pere Navarro i Maroto

navarrompr@diba.cat · Telèfon 689 222 691

� Reduir el risc i nombre d’incendis.

� Minimitzar els efectes dels incendis produïts.

� Protegir el paisatge i els seus recursos naturals.

� Revitalitzar i impulsar l’economia de les zones 

rurals.

� Activar la producció alimentària local i de 

proximitat.

Anima’t a acollir-te a aquesta iniciativa! 

Treballant conjuntament, tots hi sumem!

Societat

Coordinació



Però jo, com a propietari de terres agrícoles, què en 

trec?

� Millorar i revalorar les teves terres.

� Tenir la terra gestionada.

� Minimitzar el risc d’incendi i procurar que no 

esdevingui un incendi forestal.

� Fer possible el lloguer de les terres i, per tant, 

obtenir-ne rendes.

Requisits per acollir-te a aquesta iniciativa: 

� La teva parcel·la ha de tenir potencial agrícola i/o 

ramader.

� Una superfície mínima de 500 m2. 

Propietari

Pagès

I jo, com a pagès o futur pagès, què en trec? 

� Disposar d’un terreny agrícola  per desenvolupar el 

teu projecte.

� Ampliar la teva explotació agrària.

� Donar-te l’oportunitat de testar la teva activitat 

abans de crear la teva empresa (espai test).

Obligacions a què et compromets:

� Mantenir les terres segons les condicions 

establertes en el contracte. 

Quines activitats es duran a terme?

• S’identificaran terres abandonades i en desús, que

potencialment puguin tenir de nou una activitat agrícola i/o

ramadera.

• Es realitzaran jornades, xerrades i trobades de difusió i

comunicació del Banc de Terres en: escoles agropecuàries,

entitats locals i institucions vinculades amb el sector primari.

• Es contactarà amb els propietaris i amb persones que

busquen terres per conrear, i se’ls proposarà participar en el

Banc de Terres, amb l’ajut de les entitats locals.

• Es facilitarà suport jurídic per a l’establiment de les fórmules

d’acord entre les parts implicades.

• Es facilitarà també suport tècnic.

• S’implementaran 3 bancs de terres, en l’àrea rural de la

demarcació de Barcelona.

Un cop es coneguin les terres i les persones que hi estan

interessades, es valorarà la proposta del projecte dels

demandants i seran proposats a la propietat de la terra. Si

ambdues parts estan interessades, es donarà suport a

l’establiment d’un contracte o fórmula que millor s’adapti

als interessos de les dues parts.


