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RECUPERACIÓ COM A PROJECTE DE CIUTAT

●Actuacions prèvies
1.Estudi del parcel·lari
2.Diagnòstic del sector
3.Reactivació del Consell 
Agrari i de Sostenibilitat i 
anàlisi del pla



DIAGNÒSTIC DEL SECTOR: PARCELARI MUNICIPAL

● 9.500 hectàrees de cultiu: 8.500 de regadiu  i 1.000 de secà, segons 
l’estudi previ del parcel·lari

● El 35 % del sòl fèrtil es troba abandonat o semi abandonat

● Supressió de 4.500 hectàrees de sòl agrícola en les últimes décades 
per la reclassificació a sòl urbanitzable, segons Estratègia Territorial 
Comunitat  



SUPERFÍCIE AGRÀRIA:
CULTIVADES: 2.583.7
SEMIABANDONADES 1.238.37
ABANDONADES 1.859.2S

PARCELARI MUNICIPAL



NECESSITATS DEL SECTOR



CANVI DE PARADIGMA DE L’AGRICULTURA



FORTALESES DEL SECTOR AGROALIMENTARI

● Alternativa económica: comerç de proximitat, economia de kilòmetre 0

● Més benestar ciutadà: Alimentació saludable i reducció d’emissions de C02

● Recuperació i posada en valor del nostre cinturó verd periurba. 



POLÍTIQUES DEL PACTE VERD EUROPEU



NOVA ORDENACIÓ DEL TERRITORI

●2.000 hectàrees sòl protegit agrari

●Tres noves zones protegides: 
○Horta de la Plana. Paissatge de Relevància Regional
○Ramell Riu Sec
○Marjaleria

●Alta capacitat agrícola i l’accés als recursos hídrics.

●Pantalla verda entre usos industrials del Serrallo i la població 



PLA DE SUBZONES RURALS DEL 
NOU PLA GENERAL EN TRÀMIT



OBJECTIUS GENERALS PLA DE REACTIVACIÓ AGRÀRIA

1. Facilitar l’accés a l’ús i la propietat del sòl agrícola

2. Fomentar la comercialització en canal curt i mercats de venda directa que facilite un preu 

just per als productors 

3. Generar una marca de producte local que facilite als consumidors la identificació dels 

productes del terme de Castelló

4. Ofertar formació agrària que permeta la incorporació de nous productors al sector i la 

modernització dels existents

5. Posar en valor la importància ecosistèmica de l’agricultura respectuosa amb el medi 

ambient

6. Dignificar la figura de les persones llauradores com a figura clau en la sobirania alimentària 

de la ciutat



1. FACILITAR L’ACCÉS A L’ÚS I LA PROPIETAT DEL SÒL 
AGRÍCOLA
1.1. Dinamitzar el Banc de Terres de Castelló i incentivar la 

cessió i l’arrendament de terres improductives ✓

1.2. Aprovar una ordenança del Banc de Terres que 

simplifique el procediment d’arrendament de finques 

rústiques amb la mediació de l’Ajuntament i amb un índex 

de preus que evite l’especulació

1.3. Enxarxar productors en actiu per generar una producció 

planificada

1.4. Sancionar a propietaris en les finques abandonades i

1.5. Bonificar als propietaris de finques en actiu                      

     Bonificacion fiscal del IBI rústico  ✓ 

1.6. Comprar finques rústiques en situació d’abandonament 

perquè puguen servir com a horts experimentals i gestionats 

mitjançant custòdia del territori

1.7. Constituir una unitat de la Policia Local que vetlle per la 

seguretat del terme municipal i dificulte els robatoris



2. FOMENTAR LA COMERCIALITZACIÓ EN CANAL CURT I MERCATS 

DE VENDA DIRECTA QUE FACILITE UN PREU JUST PER ALS 

PRODUCTORS 
2.1. Incorporar a productors de proximitat en els mercats 

de venda no sedentària de Castelló

2.2. Celebrar mercats de venda directa de productes de 

proximitat

2.3. Consolidar la Fira de la Taronja com a mercat de 

venda directa de cítrics

2.4. Col·laborar amb el Mercat Central i amb el Mercat 

d’Abastos per estudiar la possibilitat de que també es 

reserven espais per a la venda de directa dels productors 

de proximitat

2.5. Facilitar xarxes de comercialització amb el sector de 

la restauració, amb les empreses de  càtering de 

menjadors escolars, etc. 

2.6. Implementar polítiques de compra pública de 

producte de proximitat en els serveis municipals 



3. GENERAR UNA MARCA DE PRODUCTE LOCAL QUE FACILITE 
ALS CONSUMIDORS LA IDENTIFICACIÓ DELS PRODUCTES DEL 
TERME DE CASTELLÓ

3.1. Impulsar una marca de producte local de Castelló

3.2. Estudiar la possibilitat de crear figures de qualitat 

alimentària

3.3. Participar en fires agroalimentàries per fomentar 

el producte de Castelló



4. OFERTAR FORMACIÓ AGRÀRIA QUE PERMETA LA INCORPORACIÓ DE 
NOUS PRODUCTORS AL SECTOR I LA MODERNITZACIÓ DELS EXISTENTS

4.1. Celebrar Plans de Formació anuals dirigits als productors 

de Castelló i a potencials incorporacions al sector agrari

4.2. Impulsar intercanvis d’experiències per als productors 

locals per conéixer experiències agrícoles exitoses per altres 

territoris

4.3. Col·laborar amb els centres de formació en agricultura 

pròxims per demanar-los la seua participació

4.4. Crear una Finca Experimental que ajude a la innovació 

en la producció agrària local i facilite la incorporació de nous 

productors

4.5. Crear un Banc de Llavors que ens permeta recuperar 

varietats autòctones 



5. POSAR EN VALOR LA IMPORTÀNCIA ECOSISTÈMICA DE L’AGRICULTURA RESPECTUOSA AMB EL MEDI 
AMBIENT

5.1. Organitzar campanyes sobre el pes de l’entorn rural 

en l’absorció de CO2, en la millora de la qualitat de l’aire i 

en la conservació de la biodiversitat

5.2. Aprovar ajudes per als agricultors que donen el pas a 

la producció ecològica o altre tipus de certificacions 

mediambientals 

5.3. Oferir assessorament per al manteniment de la 

certificación ecológica

5.4. Organitzar campanyes sobre la importància de la 

conservació del sòl fèrtil i amb equilibri ecosistèmic



6. DIGNIFICAR LA FIGURA DE LES PERSONES LLAURADORES 
COM A FIGURA CLAU EN LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA DE LA 
CIUTAT
6.1. Organitzar campanyes que posen en valor el rol social 

dels llauradors i les llauradores

6.2. Desenvolupar itineraris pel terme per conéixer els punts 

d’activitat agrària en actiu

6.3. Incentivar fiscalment i mitjançant ajudes la tasca 

desenvolupada pels i les llauradores

6.4. Organitzar campanyes escolars per donar a conèixer 

l’entorn agrícola de la ciutat 



REGIDORIA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

transicioecologica@castello.es
638 166 822

Avinguda Lledó, 16. 

mailto:transicioecologica@castello.es
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