
Departament d’Agricultura
Promoció Econòmica i de la Ciutat

Molí dels Frares- Pl. del Molí, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos 
en contacte amb el personal tècnic de l’Ajuntament 
trucant al telèfon al 93 680 71 00 
o enviant un correu electrònic a 
agricultura@svh.cat

Financiació:

Col•laboració: 
Consell Agrari de Sant Vicenç dels Horts

BORSA DE TERRES 
DE SANT VICENÇ 
DELS HORTS

Apostem 
per un espai agrícola 
viu i productiu



COM ES POT PARTICIPAR 
A LA BORSA?
Per formar part de la Borsa de Terres cal seguir els 
passos següents:

  
1r  Cal omplir els formularis de sol·licitud 

disponibles al web de l’Ajuntament, adjuntar 

la documentació requerida en cada cas i 

entregar-ho tot per instància genèrica (via 

telemàtica). En el cas de particulars, podeu 

fer-ho presencialment al SIAC demanant cita 

prèvia.

2n  L’Ajuntament proposarà a la persona 

interessada una trobada presencial i/o visita 

al camp per comprovar els detalls de la 

sol•licitud.

3r  Un cop revisada tota la documentació, la 

sol•licitud s’incorporarà al registre de la Borsa 

de Terres.

4t  L’Ajuntament informarà a la persona 

interessada de les ofertes i demandes de 

terra que s’adeqüin a les seves necessitats.

5è  L’Ajuntament oferirà a la persona interessada 

assessorament i suport durant tot el procés i 

acompanyament en la posada en marxa del 

seu projecte agrari.

QUÈ ÉS LA BORSA DE TERRES?

És una iniciativa de suport a l’activitat agrària 
professional que impulsa l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. Aquest servei vol posar en 
contacte persones propietàries de terrenys 
agrícoles del municipi amb pagesos i pageses que 
busquen camps per ampliar la seva explotació o 
crear un nou projecte al sector agrari. 

La Borsa de Terres de Sant Vicenç dels Horts pretén 
ser una eina per:

• Dinamitzar l’activitat agrària professional al   
  municipi

 • Garantir el relleu generacional de les   
  explotacions agràries i l’accés a la terra

 • Consolidar les explotacions agràries ja existents

 • Incentivar la incorporació de nous agents al   
  sector agrícola (nova pagesia)

 • Evitar l’abandonament del camp i minimitzar el  
  risc d’incendis

 • Conservar el patrimoni cultural i paisatgístic 
  vinculat a l’agricultura

QUINS BENEFICIS APORTA 
LA BORSA DE TERRES?

A la persona propietària:

• Més rendiment econòmic

 • Augment del valor agrícola del terreny

 • Manteniment del terreny net i productiu

 • Contribució a la conservació de l’activitat agrària   
  professional al municipi

 • Ajuda a la implantació de nova pagesia

 • Reducció del risc d’incendi, millora del medi ambient i  
  conservació del patrimoni agrícola

A la persona demandant de terra (pagesia): 
 • Accedir a un terreny agrícola adaptat a les necessitats  
  del teu projecte

 • Assessorament i suport tècnic

 • Assessorament  empresarial

seu projecte agrari.




