
LES COVES DE VINROMÀ.  

JUNTS PEL NOSTRE POBLE IMPULSARÀ EL SECTOR AGRÍCOLA AMB 

LA CREACIÓ D’UN BANC DE TERRES D’ÀMBIT MUNICIPAL. 

Amb aquesta iniciativa municipal, JNP pretén dinamitzar un sector agrari molt mermat 

per la actual crisi econòmica i així contrarestar la gran quantitat de finques abandonades 

en les més de 13.000 Has. del seu terme municipal. Al mateix temps es facilitarà la 

incorporació de joves al mòn rural. 

L’actual regidor d’agricultura, Juan José Sales Sales, ens ha indicat els principals 

objectius i pautes a seguir desde l’ajuntament. 

 
OBJECTIUS: 

Posar en valor les terres amb aptituds agràries. 

Frenar la pèrdua de superfície agrària útil en el nostre terme. 

Ampliar i millorar les explotacions agrícoles existents. Seria una forma de contrarestar 

el minifundisme del nostre terme i augmentar la competitivitat de les explotacions. 

Evitar la greu situació d’abandonament, riscos d’incendis i danys a parcel·les 

colindants. 

Creació de nous llocs de treball 

 



A QUI VA DESTINAT: 

Joves que vulguen incorporar-se al sector agrícola. 

Agricultors de més de 55 anys que tinguen intenció de cesar de forma anticipada la seua 

activitat agrícola i que no tinguen un relleu generacional. 

Explotacions que vulguen ampliar la seua superfície agrícola. 

Cooperatives interessades en ampliar la seua base territorial. 

COM ES FARÀ: 

Creant un banc de terres on puguem apuntar les nostres finques (totes o només algunes) 

permetin-ne el seu arrendament. 

Un banc on els agricultors puguen sol·licitar l’arrendament o permuta de finques per 

ampliar la seua explotació.  

Facilitant el contacte i els tràmits administratius (models de contractes d’arrendaments , 

assessorament jurídic...) entre les parts implicades per agilitzar les gestions. 

Contractes d’arrendament d’un mínim de 5 anys i un màxim de 25 anys. Sempre amb 

l’opció de prorrogar-los si les dos parts n’estan d’acord. 

Garantint la devolució de la propietat amb bones condicions d’us i el cobrament del 

preu establert, si s’escau, al finalitzar  l’arrendament. 


